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    Піцикевич, Володимир Васильович.  

    Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного 

комплексу України [Текст] : монографія / В. В. Піцикевич ; ПВНЗ "Львівський ун-т бізнесу і права". - Л. : 

[Ліга-Прес], 2015. - 204 с. - Бібліогр.: с. 181-203.  

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Теоретико-правові основи адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері 

паливно-енергетичного комплексу України. – С. 9-72. 

Розділ 2. Адміністративно-правова характеристика забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-

енергетичного комплексу України. – С. 73-130. 

Розділ 3. Вдосконалення адміністративно - правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-

енергетичного комплексу України. – С. 131-175. 

Висновки. – С. 176-180. 

Список використаних джерел. – С. 181-203. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Політика енергоефективності в Україні: Veritas Momentum / О. А. Дячук, Р. З. Подолець, Б. С. 

Серебренніков, М. Г. Чепелєв // Економіка України. – 2015. – № 4(641). – С. 58-69. 

 

                                                                                                                                                                       Р/214 

                       

На базі комплексу модельних засобів, що включає оптимізаційну модель TIMES-Україна  та 

енергоекономічну модель загальної рівноваги, проаналізовано напрями та наслідки реалізації політики 

енергоефективності. У контексті дослідження двох сценаріїв – базового та  енергоефективного – здійснено 

оцінку необхідних фінансових ресурсів, визначено множину пріоритетних заходів та окреслено ключові 

енергетичні та соціально-енергетичні наслідки їх упровадження. На основі отриманих модельних оцінок та з 

урахуванням ідентифікованих бар’єрів реалізації енергозберігаючої політики запропоновано ряд практичних 

заходів, які допоможуть забезпечити ефективну імплементацію відповідних політичних рішень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рябцев Г. Л. Нові підходи до визначення та гарантування енергетичної безпеки України / Г. Л. Рябцев 

// Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 11. – С. 62-66. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       Р/2124 

                       

Визначено систему індикаторів, які відображають можливі впливи, здатні викликати нові загрози або 

порушити нормальний стан об’єкта. Установлені основні завдання у сфері енергетичної безпеки, 

необхідність вирішення яких існує в Україні. Запропоновано підходи до гарантування енергетичної безпеки, 

реалізація яких дозволить послабити існуючі загрози та використати наявні можливості. Згідно з цими 

підходами в Україні варто сформувати умови для створення багатовекторної, мозаїчної енергетики, що 

враховуватиме пріоритетні напрями національного та регіонального енергозабезпечення. Першим кроком у 

реалізації розроблених підходів має стати встановлення  прозорих зрозумілих, «стабільних правил гри», 

однакових для всіх учасників енергетичних ринків. 
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Загальні питання 

 
Аналіз методики розрахунку нормативних витрат електроенергії на виробництво і транспортування 

тепла / В. Ф. Находов, О. В. Бориченко, Д. О. Іванько, Т. В. Мазаєва  // Энергосбережение. Энергетика. 

Энергоаудит. – 2015. –  № 6. – С.  2-11. 

                                                                                                                                                                       Р/1974 

                       

Стаття присвячена питанням аналізу та удосконалення існуючої в Україні системи нормування питомих 

витрат електроенергії. Наведено результати аналізу діючої методики розрахунку та визначено її основні 

недоліки щодо встановлення норм питомої витрати електроенергії на котельних, які надають послуги з 

централізованого постачання гарячої води, опалення та вентиляції житлових та громадських будівель. 

Обґрунтована необхідність удосконалення методики з метою здійснення більш об’єктивного контролю 

енергетичної ефективності функціонування підприємств теплоенергетики. 

 

 

Аналіз методів оптимізації мікроенергетичних систем (MicroGrid) на   основі джерел розподіленої 

генерації / В. В. Каплун, О. П. Кравченко, В. В. Василенко  [та ін.] // Вісник Київського національного 

університету технологій та дизайну. –  2015.– № 2(84). – С. 5-17. 

                                                                                                                                                                       Р/1733 

                       

Мета. Аналіз та обґрунтування вибору методів математичного моделювання мікроенергетичних систем з 

джерелами розподіленої генерації з урахуванням графіків навантаження, якості електричної енергії, 

надійності роботи та умов експлуатації. 

 

 

 

Бабаев В. Н. Определение условий и механизма финансирования портфеля энергоинфраструктурных 

проектов / В. Н. Бабаев, М. К. Сухонос // Экология и промышленность. – 2015. –  № 2. – С.10-14. 

 

                                                                                                                                                                       Р/1911 

                       

Представлен обзор современных систем и методов финансирования проектной деятельности предприятий, 

направленной на реализацию стратегии повышения энергоэффективности и уровня энергобезопасности. 

Обоснована целесообразность применения механизма самофинансирования в качестве основного источника 

ресурсного обеспечения реализации портфеля энергоинфраструктурных проектов. Данный механизм 

базируется на так называемом кинетическом подходе и заключается в определении последовательности 

реализации проектов с целью минимизации объема привлеченных средств путем рефинансирования новых 

проектов за счет доходов от уже реализованных. 

 

 

 

Бондаренко Г. В. Аналіз ринкових перетворень в електроенергетичній галузі України / Г. В. 

Бондаренко // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 4(297). – С. 23-30. 

 

                                                                                                                                                                       Р/1433 

                       

Проаналізовано хід ринкових перетворень в електроенергетичній галузі. Визначено особливості 

функціонування Об’єднаних електричних систем (ОЕС) України в сучасних умовах, а також процес 

формування оптового ринку електроенергії. Теоретично обґрунтовано ефективність різних моделей 

організації регулювання діяльності в електроенергетиці та доведено, що впровадження ринкових моделей 

організації регулювання було помилковим, бо не враховувались особливості розвитку та функціонування 

електроенергетики. Це зумовлює недоцільність подальшої лібералізації ринку електроенергії в Україні. 
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    Галунов, Николай Захарович.  

    Радиолюминесценция органических конденсированных сред. Теория и применение [Текст] : 

[монография] / Н. З. Галунов, В. П. Семиноженко ; НАН Украины, Научно-технологический комплекс "Ин-т 

монокристаллов". - 2-е изд., испр. и доп. - К. : Наукова думка, 2015. - 464 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 426-

452. 
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Из содержания: 

Часть 1. Органические сцинтилляторы и процессы, возникающие под действием  

                 ионизирующего излучения 

Часть 2. Радиолюминесценция органических конденсированных сред 

Часть 3. Основные характеристики органических сцинтилляторов. 
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    Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації [Текст] : збірник 

матеріалів XIII міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів, 8-9 квітня 2015 року / 

Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем 

управління. - Кременчук : КрНУ, 2015. – 323с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. 

 

Зі змісту: 

 Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. – С. 12-143. 

 Діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження. – С. 144-161. 

 Енергетика та енергетичні системи. – С. 162-210. 

 Автоматизація. – С. 211-220. 

 Електричні машини та апарати. – С. 221-247. 

 Інновації в освіті та виробництві, проблеми вищої школи. – С. 250-264. 

 Комп’ютерні технології в освіті та виробництві. – С. 265-280. 
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   62 
     

    Енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. 

Гевко, М. В. Буряк, Р. І. Розум. - Т. : Підручники і посібники, 2014. - 336 с. : 

рис., табл. - Бібліогр.: с. 324-331. - Предм. покажч.: с. 332-334. 

 

Зі змісту: 

Частина 1. Енергетичний менеджмент у системі управління 

підприємством 

Розділ 1. Суть і значення енергетичного менеджменту для ефективного 

енергозабезпечення підприємства 

Розділ 2. Формування стратегій енергозабезпечення 

Розділ 3. Керування процесами енергозабезпечення 

Розділ 4. Нормалізація енергоспоживання та управління процесами енергозабезпечення 

Розділ 5. Економічна ефективність управління енергозбереженням на підприємстві 

Частина II. Перспективи підвищення ефективності енергетичного менеджменту 

Розділ 1. Поновлювані джерела енергії 

Розділ 2. Енергетичний аудит 

Розділ 3. Енергетична безпека. 

 

 

Запорожець Ю. М. Стратегія сталого розвитку: шляхи подолання глобального протиріччя 

«енергетика-економіка-екологія» і сценарії для України / Ю. М. Запорожець // Відновлювана енергетика. 

– 2015. – № 2. – С. 5-28. 

                                                                                                                                                                       Р/1908 

                       

У статті з позицій оцінок, вимог і завдань, що визначили глобальну Стратегію сталого розвитку, 

проаналізована роль основних факторів негативного антропогенного впливу на середовище перебування й 

клімат планети; розкритий нерозривний зв'язок суперечливих проблем  розвитку сучасного суспільства в 

сфері енергетики, економіки й екології (у системі «ЗЕ») і висунута концепція комплексного підходу до 

подолання глобального протиріччя між потребами в нарощуванні  енергетичного потенціалу  й 

витривалістю природної екосистеми стосовно указаних факторів. 
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Кулик М. Н. Влияние экологических факторов на использование технологий тепловой энергетики / 

М. Н. Кулик, Т. П. Нечаева // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. – № 2. – С. 42-53. 

 

                                                Р/335 

                       

Увеличение жесткости экологических требований к функционированию тепловой энергетики на 

органическом топливе, в частности, к содержанию в дымовых газах тепловых электростанций диоксида 

серы, оксидов азота и пыли, обуславливает необходимость внедрения мероприятий по снижению их 

выбросов за счет реконструкции существующих энергоблоков, а также строительства новых, 

удовлетворяющих этим требованиям. 
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Луцький національний технічний університет. 
    Наукові нотатки [Текст] : міжвузівський збірник (за галузями знань "Машинобуд. та металообробка", 

"Інж. механіка", "Металургія та матеріалознавство"). - Луцьк : [РВВ ЛНТУ]. 

   Вип. 48. - Луцьк, 2015. - 231 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Гадай А. В. Автоматична система штучного освітлення з керуванням за колірною температурою. – С. 

59-62. – Текст англ. 

   Штучне освітлення є одним з найбільших споживачів електроенергії, і в той же час найперспективнішим 

способом економії енергоресурсів, завдяки появі і розвитку більш економічних джерел світла. Недостатня 

освітленість сприяє виникненню «загальмованого» стану та сповільнення реакції людини. Це призводить до 

необхідності не тільки слідкувати за дотриманням нормативного рівня освітленості, але й ретельно 

підбирати тип джерела світла і його колірну температуру, в залежності від виду робіт, та часу доби в якій 

вони виконуються. Розроблено систему, що дозволяє відпрацьовувати найважливіші параметри природного 

освітлення – колірну температуру та рівень освітленості, у відповідності з їх природними коливаннями та 

забезпечує зменшення витрат електроенергії на штучне освітлення. Це дає можливість створення повної 

моделі природної світлової атмосфери, яка позитивно впливає на продуктивність праці, фізичну та розумову 

активність людини. 
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   37 

 

Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів (9 ; 2015 ; Харків). 
    IX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів, 07-09 квітня 2015 року 

[Текст] : матеріали конф. / Національний техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т", Мішкольцький ун-т 

(Угорщина), Магдебурзький ун-т (Німеччина) [та ін.] : у 4-х ч. - Х. : [НТУ "ХПІ"], 2015. -  

   Ч. 3. - Х., 2015. - 197 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Секція 9.  

Електромеханічне та електричне перетворення енергії. – С. 72- 121. 

Секція10.  
Cучасні інформаційні  та енергозберігаючі технології в енергетиці. – С. 122-163. 
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    Науково-методичні основи охорони та оцінки впливу на навколишнє природне середовище під час 

проектування, будівництва, експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній електромереж 

[Текст] : науково-методичний посібник / [В. Д. Сіохін, П. І. Горлов, Ю. О. Андрющенко та ін.] ; 

Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, НДІ біорізномаіття наземних та водних 

екосистем України, Азово-Чорноморська міжвідомча орнітологічна станція, Громадська екол. орг. "Лагуна". 

- К. ; Мелітополь : [МДПУ ім. Б. Хмельницького], 2014. - 148 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%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
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%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%289%20;%202015%20;%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%29


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Сформульовано науково-методичне забезпечення з проведення робіт щодо охорони та оцінки впливу на 

природні комплекси під час проектування та будівництва вітрових електростанцій. 

   Рекомендований формат організації та проведення робіт при проектуванні, будівництві та експлуатації 

площадок  ВЕС забезпечує дотримання комплексу заходів з попередження або обмеження небезпечних дій 

економічної доцільності на довкілля згідно вимог природоохоронного законодавства та інших законодавчих 

і нормативних документів національного та міжнародного рівня, пов’язаних з безпекою довкілля. 

 

 

 

Р 353196 

   355 

 

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 
    Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України [Текст] : 

[наук. вид.]. - Хмельницький : Вид-во НАДПСУ. - (Серія: Військові та технічні науки). 

   № 2 (62). - Хмельницький, 2014. - 356 с. 

 

Зі змісту: 

Блінніков Г. П., Дацюк Л. С. Шляхи поліпшення екологічної ситуації в енергетиці України. – С. 129-140. 

   У роботі обґрунтовано можливості вироблення зі здобутого вугілля палива  із властивостями, достатніми 

для його використання в газомазутних котлах без їх ремонту. Упровадження спалювання водовугільних 

суспензій у теплоенергетиці дозволить досягти значного економічного й екологічного ефекту. 

 

 

Б 17229 

   91 

 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. 
    Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [Текст] : [зб. 

наук. пр.]. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. - (Серія 4. Географія і сучасність). 

   Вип. 20 (32). - К., 2014. - 200 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Гетьман  В. І. Еколого-енергетична проблема та шляхи її вирішення (де взяти людству енергію). – 

С.136-143. 

   Мета статті – показати актуальність пошуку нових видів енергії для забезпечення постійно зростаючих 

проблем людства в енергетичній складовій його життєдіяльності, намітити основні орієнтири вирішення 

енергетичної проблеми у наш час. 

 

 

Опалько В. В. Структура світового ринку енергоносіїв: сутність і сучасні тенденції / В. В. Опалько // 

Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 4 (297). – С. 136-143. 

 

                      Р/1433 

 

У статті надано авторське трактування сутності світового ринку енергоресурсів, визначено особливості 

кон’юнктури світового енергоринку, проаналізовано тренди даного ринку. Доведено, що попит і пропозиція 

на енергоресурси у світовому господарстві практично балансується, але останнім часом мають місце 

регіональні диспропорції у споживанні енергії. Обґрунтовано закономірності у формуванні ринків нафти і 

газу. Визначено основні мегатенденції розвитку світового ринку енергоресурсів  та відповідні зміни попиту 

на основні енергоносії. 

 

 

Р 353101 

   33 
 

    Оптимізація систем теплопостачання із використанням економіко-математичного моделювання 

[Текст] : монографія / [О. М. Гаврись, О. Б. Білоцерківський, О. О. Замула та ін.] ; за заг. ред. О. М. Гаврися ; 

Національний техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2015. - 208 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 194-

204. 

 

 

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%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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=0&S21P03=M=&S21STR=%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%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0


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

Зі змісту: 

1. Аналіз основних систем теплопостачання та методів теплозаощадження в житлово- комунальному 

господарстві 

2. Аналіз оптимізаційних задач у теплоенергетиці, вдосконалення та розробка економіко-математичних 

моделей 

3. Аналіз оцінки методів економічної оптимізації витрат у теплоенергетиці 

4. Розробка методики економічної оцінки заходів з теплопостачання на основі сучасних підходів 

5. Розробка методичних рекомендацій по удосконаленню тарифів на виробництво і транспортування 

теплової енергії 

6. Розробка методичних рекомендацій по впровадженню електропостачання шляхом перетворення 

побутового споживача  в  споживача-регулятора та бізнес-партнера енергетики 

7. Розробка методичних рекомендацій по вибору оптимальних систем теплопостачання і реформуванню 

систем централізованого теплопостачання великих міст. 

 

 

 

Б 17214 

   621.3 
 

    Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика [Текст] : 

[наук. вид.] / Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, 

енергозбереження і систем управління. - Кременчук : [КрНУ], 2011 - .     

   № 1 (3). - Кременчук, 2015. - 280 с. : іл., табл. - Алф. покажч.: с. 277-280 . - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

До збірника увійшли матеріали доповідей на XVI Міжнародній науково-технічній конференції « Проблеми 

енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» за такими 

розділами: 

 Електромеханічні системи та автоматизація 

 Діагностика, моніторинг та захист електротехнічних комплексів та систем 

 Енергоресурсозберігаючі технології моніторингу та керування теплоспоживанням 

 Енергоресурсозбереження в електромеханічних комплексах 

 Енергетика та енергопостачання промислових підприємств, енергетичний менеджмент 

 Електричні машини і апарати 

 Інновації в освіті та виробництві, проблеми вищої школи. 

 

 

 

Семѐнов А. Проблемы украинской атомной энергетики /  А. Семѐнов // Электрик. – 2015. – № 4. – С. 36-

40. 

                      Р/1397 

 

АЭС  требуют постоянного инженерного сопровождения для обеспечения надежной и безопасной работы. 

Об этом и о проблеме продления срока эксплуатации энергоблоков АЭС и пойдет речь в статье. 

 

 

 

 

Р 352945 

   61 

 

   Сєріков, Яків Олександрович. 

    Інформаційні технології у вирішенні завдань забезпечення безпеки 

життєдіяльності людини, ергономіки, охорони праці і навколишнього 

середовища [Текст] : монографія / Я. О. Сєріков, О. М. Діденко, В. Е. Лісицин ; 

за ред. Я. О. Сєрікова ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова : [у 

2-х ч.]. - Х. : ХНУМГ, 2014 - . - (БЖД). -  

   Ч. 2. - Х., 2014. - 184 с. 

 

Описаний аналіз опублікованих досліджень, наведені завдання й отримані 

авторами результати в області забезпечення охорони праці персоналу, 

навколишнього середовища й ергономіки на вітроелектричних станціях. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%94%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2%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


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Сланцевый газ без экологических рисков / Л. Я. Шварцман, Э. А. Троценко, Е. В. Баженов, П. Е. Баженов 

// Нафтогазова енергетика. – 2015. – № 1. – С. 7-16. 

 

                      Р/2140 

                       
Изложены преимущества внутрипластового (подземного) ретортинга горючих сланцев способом  

термозонированного резистивно-дугового нагрева сырьевого пласта по сравнению с применяемыми сегодня 

промышленными технологиями. 

 

 

 

Б 17237 

   624 
 

    Строительство, материаловедение, машиностроение [Текст] : сборник науч. трудов / под. общ. ред. В. 

И. Большакова ; ГВУЗ "Приднепровская гос. акад. стр-ва и  архитектуры". - Д. : [Літограф]. 

   Вып. 80. - Д., 2015. - 380 с. : рис., табл. - (Серия: Стародубовские чтения 2015). - Библиогр. в конце ст. 

 

Из содержания: 

Рабич Е. В., Чумак Л. А., Лаухина Л. Н,, Рагимов С. Ю. Моделирование процесса высокотемпературного 

излучения на основе энергетической освещенности. – С. 279-284. 

    «Цель – исследование тепловой напряженности  на рабочих местах. Необходимо разработать безопасный  

метод, объединив экспериментальные и расчетные методики, не снижая при  этом точности измерений. 

Моделирование параметров теплового излучения, как вредного производственного фактора, источником 

которого является тепловое излучение, позволит решить поставленную задачу». 

 

 

Сухонос М. К. Определение базовых характеристик и разработка модели портфеля 

энергоинфраструктурных проектов / М. К. Сухонос // Управління розвитком складних систем. – 2014. – 

Вип. 20, Ч. 1. – С. 79-86. 

                      Р/2319 

 

Дано общее представление о портфеле энергоинфраструктурных проектов, приведены его общие и 

специфические характеристики, построена модель портфеля с использованием теории нечетких множеств. 

 

 

 

 

Р 353358 

   662 
 

    Сучасні розробки Інституту вугільних енерготехнологій Національної 

академії наук України для теплової енергетики [Текст] : [монографія] / О. 

Ю. Майстренко, Ю. П. Корчевой, О. І. Топал [та ін.] ; НАН України, Ін-т 

вугільних енерготехнологій. - К. : [ГНОЗІС], 2014. - 222 с. : рис., табл. - (Проект 

"Демонстрація, ознайомлення та застосування в Україні чистих вугільних 

технологій (ЧВТ) та технологій уловлювання і складування вуглецю (УСВ)"). - 

Бібліогр. наприкінці розд. 

 

У монографії описані сучасні розробки Інституту вугільних енерготехнологій 

(ІВЕ) Національної академії наук України для енергетичної галузі, спрямованої на підвищення ефективності 

та екологічного використання українського вугілля для виробництва теплової та електричної енергії. 

Розглянуті технічні рішення та нормативні документи для підвищення ефективності спалювання 

пиловидного вугілля. Висвітлений досвід з розробки технологій спалювання твердого палива в 

циркулюючому  киплячому шарі. Відображені розроблені в ІВЕ технології та заходи з очищення димових 

газів від шкідливих викидів ТЕС, а також надзвичайно актуальні останнім часом технології газифікації 

твердого палива ЦКШ та потоці. Описано розроблені в Інституті паливні камери для заміщення природного 

газу на котлоагрегатах середньої та малої потужності. Надано рекомендації з впровадження розроблених 

ІВЕ технологій в паливно-енергетичний комплекс України. 

 

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Темченко О. П Методи управління процесами використання енергоресурсів на гірничорудних 

підприємствах / О. П. Темченко, М. І. Горлов, Г. В. Темченко //  Економічний вісник  Національного 

гірничого університету. – 2014. – № 4(48). – С. 109-115. 

                      Р/1790 

 

У статті проаналізовано технологічні й організаційні фактори впливу на ефективність використання 

енергетичних ресурсів з урахуванням особливостей визначення їх питомих витрат за технологічними 

процесами гірничозбагачувального виробництва на стадіях видобутку та переробки залізної руди. 

Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки використання ресурсів на промислових підприємствах, 

що базується на урахуванні сукупних витрат енергетичних ресурсів гірничо-збагачувального виробництва у 

натуральному виразі. 

 

 

Чернова О. Т.  Газотранспортна система України: модернізація та переоснащення / О. Т. Чернова  // 

Науковий вісник    Івано-Франківського    національного   технічного  університету нафти и газу. – 2015. – 

№ 1(38) – С. 77-82. 

 

                      Р/1802 

 

Українська газотранспортна система України (ГТС) як транзитний партнер має багато переваг. Побудовані у 

60-70 роках минулого століття агрегати належать до II та III  покоління, морально та фізично застаріли та 

істотно поступаються світовому рівню якості.    
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    Юдін, Михайло Айзікович.  

    Механізм формування вартості електроенергії в енергосистемі України: 

інструментарій обліково-аналітичного забезпечення [Текст] : монографія / 

М. А. Юдін, С. В. Філиппова, А. В. Левицька ; Одеський нац. політехн. ун-т. - 

О. : ОНПУ, 2014. - 148 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 127-131(45 назв.). 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Теоретичні засади формування  і обліку вартості електроенергії в 

енергосистемі  

                України 

Розділ 2. Дослідження механізму формування і обліку вартості електроенергії в  

                енергосистемі України 

Розділ 3. Аналіз інструментарію обліково-аналітичного забезпечення процесу формування  

                вартості електроенергії в енергосистемі України   

Розділ 4. Розробка методичного інструментарію формування вартості електроенергії в  

                енергосистемі України. 

   

               

Альтернативна енергетика 
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    Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні [Текст] : матеріали I Всеукраїнської студентської 

науково-практичної Інтернет-конференції, [29 квітня 2014 року] / Державний вищ. навч. заклад "Київський 

нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", Ф-т економіки АПК, Ін-т економіки та менеджменту АПК. - К. : 

КНЕУ, 2014. - 354 с. : табл. - Бібіогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Гунчак М. В. Особливості вирощування верби енергетичної для виробництва альтернативних видів 

палива. – С. 68-70. 

Мороз В. К. Небесне світло для аграрія: ретроспектива та майбутнє. – С. 86-88. 

Бордіян В. В. Використання соломи як альтернативного джерела енергії. – С. 124-126. 

 

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%AE%D0%B4%D1%96%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%90%D0%B9%D0%B7%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Бацала Я. В. Удосконалення засобів контролю параметрів електроенергії відновлюваних джерел 

енергії /  Я. В. Бацала, І. В. Гладь, О. І. Кіянюк  // Нафтогазова енергетика. – 2015.– № 1(23). – С.52-60. 

 

                      Р/2140 

 

Проведено аналіз засобів контролю параметрів якості електроенергії відновлюваних джерел енергії. 

Запропоновано розроблені функції аналізу режимів роботи електротехнічних комплексів нетрадиційної 

енергетики за допомогою інформаційно-вимірювального апаратно-програмного комплексу. Наведено 

основні та додаткові параметри для аналізу продуктивності електротехнічних комплексів з відновлюваними 

джерелами та сонячні електровимірювальні прилади моніторингу. Досліджено важливість розрахунку 

економічної доцільності застосування додаткових функцій моніторингу для сонячних електростанцій різної 

потужності та регулювання балансу реактивної потужності приватних джерел генерації. Розроблено 

підпрограму пофрагментної обробки сигналу та розрахунку коефіцієнтів несиметрії напруг та струмів. 

Побудовано графіки зміни коефіцієнтів гармонік струмів та напруг на затискачах підстанції сонячної 

електростанції Прикарпатського регіону. Введено коефіцієнт врахування впливу на енергосистему та 

сумарну енергоефективність. 

 

 

Биоэнергетика в Украине: современное состояние и перспективы развития. Часть 2 /  Гелетуха, Т. А. 

Железная, П. П. Кучерук [и др.] // Промышленная теплотехника. – 2015. – Т. 37, № 3. – С. 65-73. 

 

                                                                                                                                                                       Р/ 517 

                       
Рассмотрено современное состояние использования биомассы для производства энергии в Украине. 

Определены основные направления реализации биоэнергетического потенциала. Проанализированы 

существующие барьеры для развития биоэнергетики в стране. Предложен комплекс мер по преодолению 

барьеров и стимулированию внедрения биоэнергетических технологий в Украине. 
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Вінницький національний аграрний університет. 
    Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету [Текст] / 

Мінагрополітики. - Вінниця : [ВНАУ]. - (Серія: Технічні науки).                  

   Вип. 1(89), Т. 1. - Вінниця, 2015. - 170 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. -   

Текст укр., рос., англ.10-річчю заснування спеціалізованої вченої ради на факультеті механізації  

Вінницького національного аграрного університету.  

 

Зі змісту: 

Друкований М. Ф., Алексевич І. М. Виробництво біодизелю. – С. 140-143. 

   У статті розглянуто процес очищення біодизеля від метану. Представлений спосіб зменшення затрат часу 

на повне очищення біодизеля від метанолу. 

 

Кофанова О. В. Валеологічні аспекти заміни вуглеводневого дизельного палива на біодизель. – С. 144-

148. 

   З позицій збереження здоров’я населення країни, скорочення антропогенного впливу на навколишнє 

природне середовище і забезпечення збереження цінних вуглеводневих природних ресурсів обґрунтована 

необхідність удосконалення технології виробництва біодизельного моторного палива. Технологія сприяє 

скороченню споживання електро- і теплової енергії, зниженню токсичності виробництва біодизеля, дає 

змогу економити цінні природні ресурси. 

 

Матвійчук В. А., Дмитришен О. М., Рубаненко О. О. Розробка газогенераторного котла для отримання 

теплової енергії в сільському господарстві шляхом використання біовідходів. – С. 149-155. 

   В статті розроблено схему будови та основні конструктивні параметри газогенераторного котла. Для 

запропонованої конструкції розроблені високоефективні способи виготовлення основних елементів. 

Виготовлено дослідний зразок газогенераторного котла та встановлено його технологічні характеристики. 

Проаналізовано можливість використання газогенераторного котла в якості міні-ТЕЦ. 

 

 

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%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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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. 

   Смотри  продолжение в № 6, 7/2015 – Технологии производства биометана, механизмы стимулирования 

биометана в ЕС. 

 

 

Голуб Н. Б. Вплив коферментації сировини на вихід біогазу / Н. Б. Голуб, І. Г. Лелеко, О. А. Козловец // 

Відновлювана енергетика. – 2015. – № 2. – С. 87-93. 

 

                      Р/1908 

            

Розглянуто вплив косубстрату пташиного посліду на отримання біогазу з коноплі. Показано, що додавання 

посліду до целюлозних волокон підвищує вихід біогазу у два рази та вміст метану в ньому до 70%. 

Попередня кислотна обробка сировини призводить до зниження виходу біогазу  внаслідок зниження  pH  

середовища. 
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   621.3 
     

    Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації [Текст] : збірник 

матеріалів XIII міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів, 8-9 квітня 2015 року / 

Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем 

управління. - Кременчук : КрНУ, 2015. – 323с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. 

 

Зі змісту: 
Байбутанов К. Б., Орынбаев С. А., Бекбаев А. Б.   Анализ  алгоритма   синхронизации частоты в системе 

ветроэнергетической установки с нелинейной нагрузкой.  – С. 23-24. 

   Цель работы – исследование алгоритмов частоты в электросистемах со «слабыми» сетями. 
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   621.3 
 

    Електроніка-2015, Міжнар. наук.-техн. конф. (8 ; 2015 ; Київ).  

    VIII Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених "Електроніка-2015" [Текст] : 

збірник статей / Національний техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". - К. : [б. и.], 2015. - 276 с. : іл. - 

Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Махинько А. М. Двох- та трьохшарові контактні системи для кремнієвих сонячних елементів. – С. 106-

109. 

   Шаруваті контактні системи, що розглядаються у цій статті, були нанесені методом електронно-

променевого випаровування та магнетронного розпилення, досліджено їх хімічний склад і встановлено 

вплив на характеристики ФЕП. Було показано, що метод магнетронного розпилення є більш перспективним 

для нанесення контактних систем. Проміжний шар Мо між Ag і Tі дав змогу зменшити проникнення шару 

титану у срібло, що призвело до зменшення опору контактної системи, а отже і до збільшення ККД ФЕП. 

 

 

Ильенко Б. К. Производство моторных топлив в Украине. Перспективы расширения сырьевой базы / 

Б. К. Ильенко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015.–  № 2. – С. 3-10.  

 

                                                                                                                                                                       Р/335 

                       

Рассмотрены основные экологические критерии моторных топлив, соответствующим стандартам 

Евросоюза, и методы, способствующие их достижению, на нефтеперерабатывающих заводах. Показано, что 

на современных НПЗ обязательным условием производства евро-бензинов является наличие 

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%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-2015,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%288;%202015;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
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технологических мощностей по получению изо-парафинов – установок изомеризации и алкилирования. 

Другим необходимым условием получения евро-бензинов является наличие производственных площадей по 

эффективной очистке моторных топлив от соединений серы. Представлен анализ мирового производства   

моторных топлив из угля и природного газа. 

   Для Украины представляет значительный интерес производство синтетических бензинов из природного 

газа малодебитных месторождений, а также из биомассы. Библ.14, табл. 2. 

 

 

Клопов І. О. Передумови розвитку відновлюваних джерел енергії / І. О. Клопов // Науковий вісник 

Мукачівського державного університету. – 2015. – Вип. 2., Ч. 1. – С. 17-23. 

 

                      Р/2057 

                       
У статті визначено передумови розвитку відновлюваних джерел енергії. Узагальнені тенденції розвитку 

сфери альтернативної енергетики  в Україні. Розроблені рекомендації. 

 

 

Клюс В. П. Автотермическая технология карбонизации птичьего помета / В. П. Клюс // Відновлювана 

енергетика. – 2015. – № 2. – С. 84-86. 

                      Р/1908 

            

Разработана автотермическая технология карбонизации птичьего помета в шахтных реакторах плотного 

слоя. Представлены результаты переработки куриного и перепелиного помета. Коксовый остаток 

карбонизации помета рекомендуется использовать в качестве удобрения. 
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"Криворізький національний університет", державний вищий навчальний заклад. 
    Вісник Криворізького національного університету [Текст] : зб. наук. пр. - Кривий Ріг : [ДВНЗ 

"Криворіз. нац. ун-т"]. -  

   Вип. 38. - Кривий Ріг, 2014. - 211 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Грин В. С. О целесообразности использования современных альтернативных видов автомобильних 

топлив в Украине. – С.106-109. 

   Приведен анализ опыта Европы, где биотоплива применяются уже много лет, а также сообщений 

Национального института стандартов и технологий США. Киевский институт европейских экспертиз 

установил, что при использовании смесей бензина с этилом мощность двигателя может повышаться, но с 

одновременным расходом топлива. 

   Специалисты правления Биоэнергетической ассоциации Украины относятся критически к производству 

биоэтанола и биодизеля в нашей стране из-за того, что значительная часть нашего автотранспорта не 

приспособлена по техническим характеристикам к использованию смесевых  моторных топлив. 
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Кустовська, Антоніна Дмитрівна.  

    Альтернативні палива [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А. Д. 

Кустовська, С. В. Іванов, Є. О. Бережний ; Нац. авіац. ун-т. - К. : НАУ, 2014. - 

624 с. 

 

У підручнику викладено систематизований матеріал щодо виробництва і 

застосування альтернативних палив і видів енергії. Розглянуто екологічні 

питання енергетичної галузі, а також питання акумулювання енергії. Проведено 

порівняльну характеристику різних видів альтернативних палив. 

 

 

 

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%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Литовченко В. Сонячна енергетика: фотовольтаїка / В. Литовченко, М. Стріха // Світогляд. – 2015. –  № 

2. – С. 46-54. 

                      Р/2335 

                                                                                                                                             

Заголовки статті: 

 

1. Межі традиційної 

енергетики - Де вихід? 

2. Потенційні ресурси 

сонячної енергії 

3. Україна: потенціал і 

здобутки 

4. Яке майбутнє в 

української фотовольтаїки. 

 

  

 

Муха О. Біомаса для 

виробництва енергії / О. Муха // 

Экология предприятия. – 2015.– № 6. – С.36-41. 

 

                                                                                                                                                                       Р/589 

                       
Біоенергетика посідає провідне місце серед усіх видів відновлюваної енергетики України. Про аналіз її 

сучасного стану та необхідність використання біоенергетичного потенціалу аграрного сектора з метою 

забезпечення сталого розвитку України і збереження довкілля розповідає заступник директора Львівського 

центру науки, інновацій та інформатизації. 

 

 

Муха О. Будівництво малих ГЕС в Карпатах несе значні ризики / О. Муха // Экология предприятия. – 

2015. – № 8.– С. 22-28. 

                                                                                                                                                                       Р/589 

                       
Про прихований потенціал української гідроенергетики, про карпатські річки, про безгреблеві ГЕС  

розповідає заступник директора Львівського центру науки, інновацій та інформатизації. 

 

 

Никашидзе Л. В. Прогнозирование эффективности преобразования солнечного излучения в 

энергоактивных ограждениях / Л. В. Никашидзе, Л. В. Габринец, А. В.  Трофименко // Інтегровані  

технології та енергозбереження. – 2015. – № 2. – С. 15-22. 

 

                                                                                                                                                                       Р/1323 

                       
Благодаря использованию энергии солнечного излучения и таких систем преобразования как 

энергоэффективные ограждения, возможно уменьшение количества использования традиционных 

энергоносителей в 2-3 раза. 

 

 

 

Р 353232 

   621.3 
     

    Основи вітроенергетики [Текст] : підручник / Г. Півняк, Ф. Шкрабець, Н. 

Нойбергер, Д. Ципленков ; Держ. вищ. навч. заклад "Національний гірничий 

ун-т" . - Д. : НГУ, 2015. - 336 с. : іл. - Бібліогр.: с. 330-332 . 

 

Зі змісту: 

1. Розвиток вітроенергетики 

2. Фізичні основи використання енергії вітру  

3. Основні теорії вітроелектричних установок 

4. Конструкції вітроустановок 

5. Генерування електроенергії у вітроелектричних установках 
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6. Управління і регулювання параметрів вітроенергетичних установок 

7. Режими роботи та схеми з’єднань вітроенергетичних установок 

8. Екологічні аспекти вітроенергетики 

9. Економічні аспекти вітроенергетики 

Додатки: 

      Додаток 1 Повітря, його властивості, параметри, співвідношення 

     Додаток 2 Сила вітру за шкалою Бофорта і її вплив на умови роботи сучасних ВЕУ 

           Додаток 3 Конструктивне компонування гондол ВЕУ великої потужності і  провідних фірм світу. 

 

 

Постановка лабораторной работы «Энергоснабжение жилого дома с использованием энергии солнца» 

/ Г. И. Канюк, А. М. Чернюк, А. М. Пугачева [и др.] // Проблеми   інженерно-педагогічної освіти. – 2014. –  

№ 44. – С.103-111. 

                                                                                                                                                                       Р/1605 

                                                                                                                                                                        
Проведен анализ состояния проблемы моделирования процессов в гелиосистемах в условиях учебных 

лабораторий. Представлена методика проведения лабораторной работы и оценки экономической 

эффективности внедрения тепловых гелиоустановок в системе энергоснабжения жилых домов. 

                                                                                                                                    
 

Б 17185 

   334 
 

    Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Текст] : збірник наук. праць / Харківський нац. 

автомобільно-дорожній ун-т. - Х. : [ХНАДУ], 2011 -   

   № 1 (8), т. 2. - Х., 2015. - 147 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Коробка С. В. Оцінка економічної ефективності геліосушарки з тепловим акумулятором і 

використанням сонячної енергії. – С.12-17. 

Войтко С. В., Сапсай К. В. Чотирьохкомпонентний компаративний статичний аналіз енергетичної 

сфери країн «великої сімки» та країн «великої двадцятки». – С. 117-121. 

 

 

Пудла А. І. Проблеми використання біогазу в металургії / А. І. Пудла // Металлургическая и горнорудная 

промышленность. – 2015. – № 3. – С. 125-128. 

                                                                                                                                                                       Р/477 

                                                                                                                                                                        
Розглянуто можливість зменшення об’єму використання природного газу через залучення біогазу, зокрема і 

в металургійному виробництві шляхом використання сучасних пальникових пристроїв. 

 

 

Ромащенко М. І. Концептуальні засади формування біоенергетичних агроекосистем / М. І. Ромащенко, 

Ю. О. Тараріко // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 7. – С. 5-9. 

 

                                                                                                                                                                       Р/ 601 

                                                                                                                                                                        
Формування біоенергетичних агроекосистем на Поліссі, у Лісостепу та Степу за значних стартових 

капіталовкладень забезпечує високий рівень прибутковості і короткі строки їх окупності. 

 

 

Семенов В.  Стартапы и повышение эффективности энергетики / В. Семенов // Электрик. – 2015. – № 4. 

– С. 26-28. 

                                                                                                                                                                       Р/1397 

                                                                                                                                                                        
Заметным явлением в энергетике западных стран стало значительное увеличение числа IT-стартапов, 

которые используются для повышения эффективности функционирования энергетики как таковой и СЭС в 

частности. Проекты стартапов появляются в самых разных сферах экономики, но больше всего их в сферах 

солнечной энергетики и энергоэффективности. 
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Семко І. Б. Проекти створення та використання альтернативних джерел енергії / І. Б. Семко, Н. І. 

Борисова, Д. В. Копил // Управління розвитком складних систем. – 2014. – Вип. 20, Ч. 1. – С. 61-66. 

 

                                                                                                                                                                       Р/2319 

                                                                                                                                                                        
Розглянуто питання управління проектами альтернативної енергетики для подолання проблем, що 

накопичились в енергетичній галузі. Альтернативна енергетика розглядається як сукупність проектів, що 

пов’язані з впровадженням та використанням нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії. За основними 

параметрами, що характеризують проект, проведено класифікацію проектів альтернативної енергетики. 

 

 

Сиченко В. Г. Аналіз впливу сонячної генерації на роботу тягових підстанцій електрифікованих 

залізниць / В. Г. Сиченко, О. І. Бондар, М. С. Прихода // Світлотехніка   та   електроенергетика.  – 2015. –  

№ 1(41). – С. 10-17. 

                                                                                                                                                                       Р/1977 

                                                                                                                                                                        
Проаналізовано існуючі на сьогодні передумови використання електроенергії, отриманої від нетрадиційних 

джерел для живлення схеми електричної тяги та  нетягових споживачів. Розглянуто можливі варіанти 

приєднання відновлювальних джерел енергії до системи електропостачання залізниці, запропоновано схеми 

заміщення електротехнічного комплексу «сонячна електростанція – тягова підстанція», які призначені для 

визначення струмів короткого замикання в його розподільчих установках. 

  

 

 

Степований В. М. Модель впливу властивостей продукту на конфігурацію інформаційних проектів 

отримання біодизелю / В. М. Степований // Управління розвитком складних систем. – 2014. – Вип. 20, Ч. 1. 

– С. 74-78. 

 

                                                                                                                                                                       Р/2319 

                                                                                                                                                                        
Обґрунтовано сутність продукту інноваційного проекту із виготовлення біодизеля з ріпаку. Представлено 

розроблену концептуальну модель впливу чинників проектного середовища на формування властивостей 

продукту інноваційних проектів з виробництва біодизеля, а їх – на конфігурацію кожного такого проекту. 
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Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. 
    Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту [Текст] : [збірник] / 

Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац.акад. наук України. - К. : [Ніка-Центр]. 

   Вип. 266. - К., 2014. - 98 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Фізика атмосфери, метеорологія і кліматологія 

Осадчий В. І., Скриник О. А., Скриник О. Я., Радченко Р. Ю. Вітроенергетичні ресурси Українських 

Карпат. – С. 3-11. 

   На основі спостережень Гідрометслужби України проведено оцінку сучасного стану (за період 1981-2010 

рр.) вітроенергетичних ресурсів Українських Карпат. 

 

 

 

Б 17245 

   621.9 
 

    Физические и компьютерные технологии [Текст] : труды 20-й Междунар. науч.-практ. конф., 23-24 

декабря 2014 г. / Харьковский нац. экон. ун-т имени Семена Кузнеца, ГП Харьковский машиностроит. з-д 

"ФЭД", Одесский нац. политехн. ун-т [и др.] . - Х. ; [Д.] : [Лира], 2014. - 278 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%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
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Из содержания: 

Спольник А. И., Волчок И. В., Калиберда Л. М. Физические аспекты нетрадиционных воспроизводимых 

источников энергии.. – С.185-187. 

  

 

 

Р 353088 

   63 

 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. 
    Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка [Текст] : [збірник наукових праць] / МОН. - Х. : [ХНТУСГ]. 

   Вип. 162 : Економічні науки. - Х., 2015. - 326 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

85-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. Петра Василенка присвячується.  

 

Зі змісту: 

Колпаченко Н . М. Розвиток біопаливної галузі, як шлях подолання енергетичної залежності. – С. 181-

188. 

   Метою статті є обґрунтування можливостей виробництва та споживання біопалива в аграрних 

підприємствах. Розглянуто забезпеченість енергетичними ресурсами, проаналізовано динаміку розподілу 

біопалива між галузями. Обґрунтовано необхідність розвитку і впровадження біологічних видів енергії, 

наведені переваги їх виробництва та використання. Проведено аналіз сировинного потенціалу 

біоенергетичних ресурсів аграрних підприємств Харківської області. Розглянуто проблеми, що стримують 

розвиток галузі біопалива в Україні. 

 

 

 

 

Р 353050 

   62 
 

    Чучуй, Валерій Петрович.  

    Альтернативні джерела енергії [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. 

учбових закл. / В. П. Чучуй, С. М. Уминський, , С. В. Інютін ; Одеський держ. 

аграрний ун-т. - О. : ТЕС, 2015. - 495 с. 

 

Розглядаються нові технологічні рішення і організаційні заходи, засновані як 

на більш ефективному використанні традиційних енергоресурсів, так і на 

широкому залученні нетрадиційних і поновлюваних джерел в енергетичний 

баланс аграрної галузі. 

 

 

 

Язвінська Н. В. Особливості ринкового позиціонування продукції для сонячної енергетики / Н. В. 

Язвінська, А. А. Барановська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015.– № 2. – С. 221-233. 

 

                                                                                                                                                                       Р/2316 

                                                                                                                                                                        
У статті розглянуті особливості позиціонування на основі формування споживчої цінності продукції для 

сонячної енергетики, які дозволяють сформувати основні принципи позиціонування, як основи забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств, що працюють на ринку сонячної енергетики. Ефективне 

позиціонування і просування науково-технічної продукції для сонячної енергетики на вітчизняному ринку 

необхідні для реалізації інноваційного потенціалу розвитку країни, підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків. На основі аналізу ринкового 

середовища та визначення сегментів ринку сонячної енергетики визначені критерії відмітних особливостей 

при позиціонуванні фотовольтаїки. 

 

 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%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%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%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%A7%D1%83%D1%87%D1%83%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Енергозбереження 

 
 

Бабич Н. И. Расчетные показатели пластинчатых теплообменников и некоторые аспекты 

рационального использования природных ресурсов. / Н. И. Бабич // Інтегровані технології. – 2015. – № 2. 

– С. 3-8. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                       Р/1323 

 

В статье приведены результаты анализа о завышении размера теплобменной поверхности  относительно  

расчетного значения. Показано, что увеличение поверхности приводит не только к увеличению 

эксплутационных расходов, но и к увеличению интенсивности использования  природних ресурсов. 

 

 

Бабич С. В. Управление системой теплоснабжения города за счет целевой оптимизации  структуры  

технических  средств   / С. В. Бабич // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів  – 2015. – Т. 7,  № 1. – 

С.41-45. 

                                                                                                                                                                       Р/2307 

                                                                                                                                                                        
В данной работе предложена модифицированная целевая функция, которая позволяет оценить стоимость 

тепловой энергии источника без его фактического включения. Поставлен ряд модельных экспериментов и 

приведены результаты их анализа. Показано, что при наличии альтернативных источников тепловой 

энергии различных по своей физической природе и эффективности возможно решение задачи оптимизации 

процесса теплоснабжения с целью минимизации затрат. Помимо этого, предлагаемый подход можно также 

использовать как средство диагностики состояния тепловых сетей по увеличению себестоимости тепловой 

энергии. 
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Вінницький національний аграрний університет. 
    Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету [Текст] / 

Мінагрополітики. - Вінниця : [ВНАУ]. - (Серія: Технічні науки). -  

   Вип. 1(89), Т. 1. - Вінниця, 2015. - 170 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. -   

Текст укр., рос., англ. 10-річчю заснування спеціалізованої вченої ради на факультеті механізації  

Вінницького національного аграрного університету.  

 

Зі змісту: 

Ткаченко С. Й., Дахновська О. В. Аналіз порівняння різних методів визначення енергоефективності 

твердопаливних котлів. – С. 156-160. 

   В статті проаналізовані різні методи визначення енергоефективності твердопаливних водогрійних котлів 

малої потужності. 
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    Гірничий вісник [Текст] : науково-технічний збірник / ДВНЗ "Криворізький 

національний університет". - Кривий Ріг : [ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т"]. -  

   Вип. 98. - Кривий Ріг, 2014. - 211 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  - 

Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Федоренко П. И., Чепурной С. И. О возможности снижения трудовых 

энергозатрат при подготовке блоков к очистным работам. – С. 5-7. 

   «Развитие систем разработки, мощных рудных тел, привело к появлению 

серии выработок малого сечения, составляющих основу конструктивного 

оформления систем. При этих системах для подготовки блоков к очистной 

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%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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выемке проходят восстающие выработки различного назначения. Трудоемкость и затраты средств на 

проходку восстающих достигают в отдельных случаях почти половины общей трудоемкости и затрат на 

подготовку блоков к очистной выемке». 

 

Хорольський В. П., Хорольський Д. В. Інтелектуальна система управління електроспоживанням 

дробарної фабрики. – С.101-106. 

   Розроблено інтелектуальну систему управління енергоспоживанням дробарної фабрики в періоди 

обмеження максимуму  енергосистеми. Управління дробарними фабриками за допомогою сучасних 

інтелектуальних систем експертного оцінювання багатостадійного процесу дроблення в періоди «день», 

«ніч», «пік», «напівпік» забезпечує оптимальне оперативне управління технологічним процесом з 

гарантованим зменшенням питомих витрат електрики на одну тонну дробленого продукту. Розроблено 

адаптивну систему управління електроспоживанням типової дробарної фабрики гірничозбагачувального 

комбінату. 

 

 

Гнатушенко В. В. Алгоритм мінімізації енергоспоживання активними вузлами в бездротовій 

сенсорній мережі  / В. В. Гнатушенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2015. – № 2(72). – С. 88-

92. 

                                                                                                                                                                       Р/ 1769 

                                                                                                                                                                        
Розглянуто бездротові сенсорні мережі (БСМ), дано короткий опис структури сенсорної мережі і сенсорного 

вузла. Проведено порівняльний аналіз роботи алгоритмів, оптимізація енергоспоживання БСМ. 

Запропоновано, з метою збільшення тривалості роботи мережі, використання розробленого алгоритму 

оптимізації максимуму кількості послідовних періодів часу, у яких БСМ на основі запитів одночасно 

задовольняє QoS і вимогам підключення по оптимальності вибору діапазону передачі, часу життя 

лічильника й розкладу активності/сну вузла для кожного періоду при кінцевому плануванні. Використання 

даного алгоритму в моделях бездротових мереж різного призначення може допомогти при розробці 

розкладу роботи елементів БСМ і підвищити загальну енергоефективність мережі. 

 

 

Гуменюк О. Б. Основні   напрями  ефективного енергоспоживання      / О. Б. Гуменюк, Н. В.Семенюк // 

Енергозбереження Поділля. – 2015. – № 2(54). – С. 26-30. 

                                                                                                                                                                       Р/2309 

                                                                                                                                                                        
 «Одна з найважливіших стратегічних задач країни – скоротити енергоємність вітчизняної економіки на 40% 

до 2020 року. Для її реалізації необхідне створення досконалої системи управління енергоефективністю та 

енергозбереженням». 
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    Економічні аспекти енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення 
[Текст] : монографія / [А. М. Асаул, Н. О. Байстрюченко, В. В. Биба та ін. ; за 

ред. В. Я. Чевганової] ; Полтавський нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. - 

Полтава : [ПолтНТУ], 2015. - 180 с. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Енергоефективність економіки України: проблеми та перспективні 

напрями їх вирішення 

Розділ 2. Фінансове забезпечення проектів та програм енергозбереження 

економіки України 

Розділ 3. Оцінка ефективності використання альтернативних і поновлюваних джерел енергії 

Розділ 4. Енергоощадні та природозберігаючі технології в будівництві та житлово-комунальному 

господарстві. 
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   621.3 
 

    Ефективне використання електроенергії та палива [Текст] : навч. посіб. / 

[Ю. Т. Разумний, А. В. Рухлов, В. М. Прокуда, Н. Ю. Рухлова] ; Держ. вищ. 

навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". - Д. : НГУ, 2014. - 224 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 218-220. - Алф. покажч.: с. 221-223. 

 

Розглянуто основні питання підвищення рівня енергоефективності у діючих 

системах генерування та споживання електричної енергії та палива. Викладено 

відомості, що характеризують сутність електричної енергії, нормативно-

методичні основи енергозбереження, витрати та економію палива в енергетиці, 

шляхи зниження електроспоживання технологічними установками, а також 

підвищення економічної ефективності енергозбережних проектів. 

 

 

Іоффе К. І.  Впровадження індукційних джерел світла у промисловому освітленні /  К. І. Іоффе, Л. Д. 

Гуракова // Світлотехніка та електроенергетика. – 2015. –  № 1(41). – С. 48-51. 

 

                                                                                                                                                                       Р/1977 

                                                                                                                                                                        
Представлені результати аналізу технічних даних індукційних ламп виробництва  Китай, виконана 

порівняльна оцінка прямої заміни розрядних ламп високого тиску на індукційні джерела світла, і визначені 

основні напрями подальшого розвитку застосування індукційних ламп в промисловому освітленні.  

 

 

Кирисов И. Г. Сокращение технологического расхода электроэнергии в элементах системы 

электроснабжения  / И. Г. Кирисов // Энергосбережение.   Энергетика.   Энергоаудит. – 2015. – № 6(137). – 

С. 28-33. 

                                                                                                                                                                       Р/1974 

                                                                                                                                                                        
В статье рассматриваются вопросы сокращения технологического расхода электроэнергии в элементах 

электроснабжения промышленных предприятий: трансформаторах и двигателях. Предложены способы 

снижения технологического расхода в трансформаторах и двигателях с целью экономии электроэнергии. 

 

 

 

Ключник А. Проектирование теплоотвода под заданные условия эксплуатации /А. Ключник, А. Абалов 

// CHIP NEWS Украина. Инженерная микроэлектроника. – 2015. – № 6(146). – С. 18-21. 

 

                                                                                                                                                                       Р/900 

                                                                                                                                                                        
В данной статье на примере конкретного светильника рассмотрены этапы проектирования современной 

светодиодной продукции – от идеи до промышленного производства. 

 

 

 

Колесник Є. Енергозбереження в будівлях / Є. Колесник // Енергозбереження Поділля. – 2015. – № 2(54). 

– С. 42-46. 

 

                                                                                                                                                                       Р/2309 

                                                                                                                                                                        
 «В Україні затверджена Галузева програма з енергоефективності у будівництві на 2010-2014рр., де дається 

оцінка сучасного стану нормативного забезпечення будівельної галузі і, що найважливіше, її відповідність 

сучасним вимогам ЄС». 
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    Кологривов, Михайло Михайлович.  

    Котли - утилізатори [Текст] : навч. посіб. / Кологривов М. М., Сагала Т. А., Бузовський В. П. ; Одеська 

нац. акад. харчових технологій. - О. : [ФОП Бондаренко М. О.], 2015. - 84 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 63-64. 

- Покажчики: 65-66. 

 

Навчальний посібник знайомить майбутніх фахівців нафтогазової справи та теплоенергетики з питань 

використання вторинних енергоресурсів за допомогою котлів-утилізаторів в промисловому та 

господарському комплексі України. 
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    Комунальне господарство міст [Текст] : наук.-техн. зб. / Харк. нац. акад. міського госп-ва імені О. М. 

Бекетова. - Х. : [ХНАМГ ім. О. М. Бекетова], 2008 - . - (Серія: Технічні науки та архітектура). -   

   Вип. 118. - Х., 2014. - 152 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Алф. покажч.: с. 152. 

 

Зі змісту: 

Алексахин А . А., Бобловский А . В., Стахнюк О. М., Юсифова О. В.  Оценка влияния утепления зданий на 

показатели роботы теплообменников горячего водоснабжения при независимом присоединении 

системы отопления. – С. 96-100. 

   На основании решения уравнений теплового баланса для теплообменных аппаратов горячего 

водоснабжения, присоединенных к тепловой сети по двухступенчатой смешанной схеме, и отопительного 

теплообменника получены уравнения для определения расхода сетевой воды. Уравнения позволяют 

выполнить расчеты с учетом возможного утепления зданий. 

 

Бабаєв В. М., Сухонос М. К., Білецький І. В. Класифікація високотехнологічних будівельно-енергетичних 

проектів. – С. 49-51. 

   Наведено визначення високотехнологічних будівельно-енергетичних проектів (БЕП), проаналізовано їх 

загальні характеристики і особливості, на основі яких побудовано специфічну класифікацію. 

Проаналізовано зовнішнє оточення БЕП та визначення категорії факторів впливу, які необхідно враховувати 

при плануванні проектів для забезпечення їх стійкості. 
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"Криворізький національний університет", державний вищий навчальний 

заклад. 
    Вісник Криворізького національного університету [Текст] : зб. наук. пр. - 

Кривий Ріг : [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. - 

   Вип. 38. - Кривий Ріг, 2014. - 211 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Філіпп Ю. Б. Режими енергоспоживання субабонентів на підстанціях                

«Кривбасзалізрудком». – С.74-81.  

   Розглянуто режими енергоспоживання активної та реактивної електроенергії 

на підстанціях ПАТ «Кривбасзалізрудком», які отримані за допомогою автоматизованої системи 

комерційного енергообліку, проаналізовані режими роботи насосних станцій. Рекомендовано 

використовувати пристрої плавного пуску та перетворювачі частоти для насосних установок. 

 

 

Кузнєцова К.  О.   Модель  оцінювання  конкурентоспроможності  енергогенеруючого підприємства на                                                                                                            
 основі ресурсного потенціалу / К. О. Кузнєцова // Стратегія розвитку України. – 2015. –  № 1. – С. 79-96. 

 

                                                                                                                                                                       Р/1952 

                                                                                                                                                                        

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%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%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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В даній науковій статті досліджуються питання оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючих 

підприємств на основі оптимізації ресурсного потенціалу. Проведено багатофакторний кореляційно-

регресійний аналіз залежності рівня конкурентоспроможності від визначеного набору показників 

ресурсного потенціалу енергогенеруючого підприємства та складено економічні моделі. 

 

 

Левченко О. В. Дослідження розподілу втрат енергії за циклограмою роботи системи гідроприводів / 

О. В. Левченко // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів  – 2015. – Т. 7, № 1. – С. 35-40. 

 

                                                                                                                                                                       Р/2307 

                                                                                                                                                                        
Досліджено практичні системи промислового гідроприводу з метою визначення величини та процесу 

формування енергетичних втрат за циклограмою та за терміном роботи системи, які характеризуються 

сталим або змінним електроспоживанням. Виявлено необхідність проведення досліджень впливу 

температурних режимів роботи системи, терміну виходу системи на режим теплового балансу, впливу 

факторів параметричної неузгодженості характеристик енергетичного і виконавчого рівнів. 

 

 

Методологічні основи управління споживанням електричної енергії промисловими підприємствами / 

С. М. Балюта, В. Д. Йовбак, Л. О. Копилова, Є .О. Корольов // Цукор України. – 2015. – № 4(112). – С. 22-30. 

 

                                                                                                                                                                       Р/745 

                                                                                                                                                                        
В статті представлені методологічні основи управління режимами електроспоживання промислових 

підприємств. Показано, що основними факторами, які впливають на управління електроспоживанням є 

тарифи на електричну енергію, режими роботи електроприймачів, якість електричної енергії. Показано, що 

ефективними методами управління електроспоживанням є використання споживачів-регуляторів 

електричної енергії, методів нормування втрат електричної енергії на виробництво продукції, а також 

оптимізації режимів систем електроспоживання. 

   В статті представлені основні положення побудови автоматизованих систем управління використанням 

електричної енергії і комплексів технічних засобів контролю енергоспоживання. 

 

 

Б 17164 

   621.3 
 

    Оптоэлектроника и полупроводниковая техника [Текст] = Optoelectronics and Semiconductor Technics : 

сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева. - К. : [Ин-т физики 

полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины]. -   

   Вып. 49. - К., 2014. - 108 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 

 

Зі змісту: 

Беляєв О.Є., Кочелап В.О. Чарівні подорожі у блакитне світло. – С. 98-104. 

    «Fascinated Journeys into Blue Light. Саме так назвав свою Нобелівську лекцію один з лауреатів 

Нобелівської премії 2014 року з фізики професор Ісаму Акасакі. Як відомо, в жовтні 2014 року 

Нобелівський комітет повідомив, що премія з фізики присуджена     японським вченим Ісаму Акасакі, Хіросі 

Амано й американцю японського походження Судзі Накамура за розробку блакитних оптичних діодів, які 

дали можливість впровадити яскраві та енергозберігаючі джерела світла». 

 

 

Павлов И. High Bay – своими руками / И. Павлов // CHIP NEWS Украина. Инженерная микроэлектроника. 

– 2015. – № 6(146). – С.22-23. 

                                                                                                                                                                       Р/900 

                                                                                                                                                                       
В статье предложены варианты проектирования промышленных светодиодных  светильников  типа High 

Bay. 

  

 

Підвищення енергоефективності та рівня екологічної безпеки виробництва мінеральних добрив / С. В. 

Дудка, М. О. Подустов, О. М. Дзевочко [та ін ]   // Інтегровані технології. – 2015. – № 2. – С. 9-14. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                       Р/1323 
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Мета роботи – розробка енергоефективної і екологічно безпечної технології отримання нового азотно-

фосфорного добрива  NPS 10:40:5. 

 

 

Б 17186 

   334 
 

    Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Текст] : збірник наук. праць / Харківський нац. 

автомобільно-дорожній ун-т. - Х. : [ХНАДУ], 2011 - . -  

   № 1 (8), т. 1. - Х., 2015. - 157 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Гамма Т.М., Тащеев Ю.В. Влияние энергоресурсов на системную трансформацию производственного 

сектора Украины. – С .49-56. 

   Цель статьи – исследовать возможность трансформации производственного сектора с учетом 

взаимозаменяемости энергоресурса. 

 

 

Прогнозування затрат теплової енергії при підігріванні нафти в резервуарах / Г. М. Кривенко, М. П. 

Возняк, Л. В. Возняк, С. О. Кривенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти и газу. – 2015. – № 1(38). – С. 95-100. 

                                                                                                                                                                       Р / 1802   

                                                                                                                                                                        

Проаналізовано причини виникнення втрат нафти внаслідок витікання з резервуарів та від випаровування. 

   Визначено втрати теплової енергії під час підігрівання нафти в резервуарах на пункті підготування до 

транспортування, що дасть змогу підтримувати коливання температури у необхідних межах для запобігання 

забрудненню атмосферного повітря. 

 

 

Разумний Ю. Т. Енергоефективна робота водовідливної установки вугільної шахти / Ю. Т. Разумний, 

Н. Ю. Рухлова, А. В. Рухлов // Науковий вісник Національного гірничого університету  – 2015. – № 2. – С. 

74-79. 

                                                                                                                                                                       Р/1274 

                                                                                                                                                                        

Мета. Підвищення енергоефективності роботи водовідливної установки шахти в режимі споживача-

регулятора 

 

 

Ракутько С. А. Энергоэффективность применения светодиодных источников излучения при выгонке 

петрушки / С. А. Ракутько, Е. Н. Ракутько // Світлотехніка та електроенергетика. – 2015.–  № 1(41). – С. 6-9. 

 

                                                                                                                                                                       Р/1977 

                                                                                                                                                                        

Исследована эффективность выгонки петрушки под светодиодным излучением. Выявлено, что при 

равноэнергетическом спектре (SI) растения имели более крепкий вид, большее количество листьев в 

розетке, сырую и сухую массу, чем при спектре, приближенном к относительной спектральной 

эффективности фотосинтеза (S2). Энергоемкость выгонки при SI  на 12% меньше, чем при S2.  

 

 

Р 353017 

   691 

 

    Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди [Текст] : зб. наук. пр. / Академія буд-ва 

України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Північно-Західне територіальне відділення 

АБУ. - Рівне : [НУВГП]. -  

   Вип. 30. - Рівне, 2015. - 544 с. 

 

Зі змісту: 

Енергозберігаючі технології обробки води на електричних та магнітних полях для виробництва 

будівельних матеріалів. – С. 19-28. 
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   Наведені результати ресурсозберігаючих технологій для підвищення міцності бетона; наданий розрахунок 

обладнання для обробки води в електричному та магнітному полях для її пом’якшення та очищення. 

 

Енергоефективна тришарова залізобетонна стінова панель. – С. 300-316. 

   Запропонована технологічна схема виробництва енергоефективних тришарових стінових панелей. 

Наведений приклад армування та монтажу розробленої конструкції. 

 

 

Семенов В.  Стартапы и повышение эффективности энергетики / В. Семенов // Электрик. – 2015. – № 4. 

– С. 26-28. 

                                                                                                                                                                       Р/1397 

                                                                                                                                                                        

Заметным явлением в энергетике западных стран стало значительное увеличение числа IT-стартапов, 

которые используются для повышения эффективности функционирования энергетики как таковой и СЭС в 

частности. 

 

 

Б 17199 

   004 
 

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

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

   Вип. 5 (130). - Х., 2015. - 208 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Алф. покажч.: с. 208. 

 

Зі змісту: 

Аль- Кхшаб С. С. Классификация энергосберегающих методов для мобильных компьютерных 

устройств. – С. 117-121. 

   Проведена трехуровневая классификация энергосберегающих методов для мобильных компьютерных 

устройств. Показано, что программно реализованные алгоритмы определяют возможность адаптивного 

поведения    мобильного устройства при выборе режима работы с минимальным потреблением  

электрической энергии. Приведены параметры существующих методов, дана библиография по тематике. 

 

 

Снежкін Ю. Ф. Енергоощадні теплонасосні технології для систем теплопостачання житлово-

комунального господарства / Ю. Ф. Снежкін // Вісник Національної академії наук України. – 2015.  – № 7. 

– С. 23-31. 

                                                                                                                                                                       Р/250 

                                                                                                                                                                        

Розглянуто проблеми розвитку і застосування теплонасосних технологій в Україні. Наведено приклади 

впровадження новітніх зразків енергоефективного теплонасосного обладнання, розробленого фахівцями  

Інституту технічної теплофізики НАН України. 

 

 

Cтан і перспективи використання глибоких свердловин для забезпечення споживачів тепловою та 

електричною енергією / В. М. Карпенко, В. М. Стасенко, А. О. Михальчишин  [та ін.]  // Нафтова галузь 

України. – 2015. –  № 3. – С. 39-47 

                                                                                                                                                                       Р/423 

                                                                                                                                                                        

Розглянуто питання енергоефективного використання глибоких свердловин на нафту і газ, які пробурені, але 

не використовуються за своїм прямим призначенням. Наведені дослідження доводять промислову 

доцільність використання глибоких свердловин як природного теплового мікрохвильового генератора 

теплової енергії з екологічно чистою технологією постачання споживачам теплової енергії та перетворення 

її на електричну енергію на всій території України. 

  

 

Сурменелян О. Р. Світовий досвід управління енергозбереженням / О. Р. Сурменелян // 

Енергозбереження Поділля. – 2015. – № 1. – С. 41-47. 

                      Р/2309 

                                                                                                                                              

У статті досліджено використання світового досвіду управління енергозбереженням та застосування його 

для реалій української економіки. Розглянуто досвід Німеччини, Австрії, Норвегії, Швеції, Японії, Китаю, 
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Республіки Білорусь та Росії. Цей досвід дозволив сформулювати основні інструменти світової практики у 

сфері енергозбереження. 

 

 

 

Сусак О. М. Дослідження ефективності традиційних енергозберігаючих 

технологій в умовах населених пунктів  // Науковий вісник Івано-

Франківського національного технічного університету нафти и газу. – 2014. – 

№ 2(37). – С.178-189 

                                                                                                                     Р/1802                                                  
 

Важливим фактором економічного і політичного благополуччя будь-якої країни 

є забезпечення її економіки енергоносіями. Розвиток народного господарства в 

сучасних умовах пов’язаний зі значним споживанням газу. За рахунок 

природного газу в країнах СНД забезпечуються теплом більш 200 млн. міського 

і сільського населення. 

   Використання газу для технологічних потреб промисловості зменшує вартість 

палива, підвищує продуктивність праці, сприяє впровадженню нових 

прогресивних технологій, покращує умови праці. Використання газу для 

промисловості дозволяє оздоровити басейн     і поліпшити загалом екологічний стан.   
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    Теплотехнологические установки, системы, оборудование [Текст] : учебное пособие / под ред. Б. А. 

Левченко, Л. Л. Товажнянского ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" : в 3-х ч. - Х. : НТУ "ХПИ", 2012 - . 

- 

   Ч. 3 / [Б. А. Левченко, Л. Л. Товажнянский, Р. Г. Акмен и др.]. - Х., 2015. - 728 с. : ил., табл. - Библиогр. в 

конце разд. 

Из содержания: 

Часть 1. 

Раздел 1. Энергетика на рубеже третього тысячелетия 

Раздел 2. Проектирование и самостоятельная работа студентов. Общие сведения 

Раздел 3. Общие принципы конструирования, анализа и расчетов процессов и аппаратов 

Раздел 4. Нагрев, системы охлаждения и конденсации   

Раздел 5. Тепло- и массообменные аппараты и установки 

Часть 2. 

Раздел 6. Современные технологии генерации энергии 

Раздел 7. Транспортирование энергоносителей 

Раздел 8. Высокотемпературные теплотехнологические установки 

Раздел 9. Парогенерирующие системы и установки 

Раздел 10 .Системы теплоснабжения 

Раздел 11. Выпарные установки 

Раздел 12. Искусственное охлаждение. Трансформаторы тепла. 

Часть3. 

Раздел 13. Энерготехнологическое комбинирование и использование вторичных и возобновляемых 

энергетических ресурсов 

Раздел 14. Технологии экологически безопасного ресурсосберегающего производства 

Раздел 15. Сушка материалов 

Раздел 16. Вспомогательное и комплектующее оборудование теплоиспользующих установок 

Раздел 17. Системы автоматического проектирования теплоэнергетического оборудования 

Раздел 18. Расчет и основные схемы автоматического регулирования теплотехнического оборудования. 

 

 

Туркин А. Новинки на рынке светодиодной продукции от компании SemiLEDs / А. Туркин // CHIP 

NEWS Украина. Инженерная микроэлектроника. – 2015. –  № 6(146). – С.24-27. 

                                                                                                                                                                       Р/900 

                                                                                                                                                                        

В статье приводится обзор новых серий светодиодов тайваньской компании SemiLEDs. 
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Українська державна академія залізничного транспорту. 
    Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту [Текст] / Північно-

Східний наук. центр транспортної академії України. - Х. : [УкрДАЗТ]. -    Вип. 147. - Х., 2014. - 184 с. : іл., 

табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Масний О. А. Удосконалення системи аналізу та нормування витрат енергоресурсів на тягу поїздів у 

локомотивному депо. – С.68-71. 

Ефективне управління енергоресурсами можливо тільки з наявності вичерпної інформації за всіма 

напрямками їх витрачання. При цьому особливо актуальним є завдання оптимізації інформаційної 

забезпеченості управління, тобто найбільш повне забезпечення управління інформацією при повному 

мінімумі витрат на здійснення інформаційних процесів. 
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Українська державна академія залізничного транспорту. 
    Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту [Текст] / Північно-

Східний наук. центр транспортної академії України. - Х. : [УкрДАЗТ].  

   Вип. 149. - Х., 2014. - 193 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Богаевский О. Б.,Борисенко А. М., Войтенко М. С. Исследование затрат энергоресурсов в процессе 

разряда/заряда аккумуляторной батареи при запуске тепловозного дизеля. – С.39-45. 

   Статья посвящена теоретическому исследованию факторов, влияющих на снижение эксплуатационных 

затрат топлива в процессах запуска дизеля тепловоза и зарядке аккумуляторной батареи после запуска. 

Получены выражения, позволяющие в относительной форме произвести оценку возможности снижения 

затрат топлива при пуске за счет применения современных систем управления. Полученные результаты 

могут быть использованы для обоснования и контроля эксплуатационных характеристик тепловозных 

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

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

   № 3 (166). - К., 2015. - 219 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст 

 

Зі змісту: 

Абазіна О. А. Методичні підходи до планування енерговитрат та створення резервів 

енергоефективності в авіатранспортних підприємствах. – С.123-128. 

   У матеріалі статті обґрунтовано методичні підходи до планування величин енергетичних витрат та 

резервів енергозбереження в умовах підприємств авіаційного транспорту за допомогою прямого рахунку, 

зворотної залежності та логічної моделі. 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : зб. наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Серія: 

Технології в машинобудуванні). -  

   № 4 (1113). - Х., 2015. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Фесенко А. В. Анализ энергетических характеристик роторных  аппаратов для гидродинамической 

активации жидкостей. – С. 190-193. 

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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%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
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   В статье предложена методика анализа энергетических характеристик роторных гидродинамических 

активаторов, которая позволяет на стадии предварительного выбора устройств по данным рекламных 

проспектов и статей определить их ориентировочную эффективность, проанализированы однотипные 

конструкции гидродинамических устройств по энергоемкости гидродинамического воздействия на рабочую 

среду.  
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Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 
    Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил [Текст] / Міноборони України. - 

Х. : [ХУПС ім. Івана Кожедуба]. -  

   Вип. 2 (43). - Х., 2015. - 212 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Пантєлєєва І. В. Визначення раціональних режимів роботи і експлуатації  енергооб’єктів та 

електроприводів. – С. 100-106. 

   Матеріали статті присвячені деяким аспектам енергозбереження стосовно електродвигунів, що приводять 

в дію різноманітні системи в сфері виробництва і побуту. Електродвигуни споживають більше половини 

електроенергії, що виробляється в країні, тому саме в цьому закладені найбільші резерви енергозбереження 

за рахунок роботи двигунів у нерегульованому режимі і, отже, з низькою ефективністю. Через недоліки 

проектування і експлуатації електроприводів коефіцієнт завантаження багатьох машин не перевищує 50%, 

що викликає зниження встановленої потужності двигунів. 
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Чернігівський державний технологічний університет. 
    Вісник Чернігівського державного технологічного університету [Текст] : науковий збірник. - Чернігів 

: [Черніг. нац. технол. ун-т], 2008 - . - (Серія "Економічні науки"). -  

   № 4(76). - Чернігів, 2014. - 352 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкунці ст. - Текст укр. та англ. Дод. тит. арк. 

англ. 

 

Зі змісту: 

Градобоєва Є. С. Житлово-комунальне господарство міст України: проблеми та напрями підвищення 

енергетичної ефективності. – С. 110-117.   

   Досліджено сучасний стан енергозбереження та проблемні аспекти забезпечення енергетичної 

ефективності житлово-комунального господарства міст України. На грунті цього визначено передумови та 

запропоновано основні напрями підвищення енергетичної ефективності житлово-комунального 

господарства, збільшено згруповані у блоки економіко-правових та організаційно-технологічних заходів, які 

враховують відповідні вимоги положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і 

сприяють оптимізації інтересів органів державної влади й управління, органів місцевого самоврядування, 

суб’єктів господарювання в житлово-комунальному комплексі, територіальної громади. 

 

  

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A1%D0%B8%D0%BB%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82

