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    Вісник економіки транспорту і промисловості [Текст] = The bulletin of transport and industry economics : 

зб. наук.-практ. ст. / Українська державна академія залізничного транспорту. - Х. : [Вид-во УкрДАЗТу]. -   

   № 50 : Спецвипуск. - Х., 2015. - 341 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Губанова Н. Н., Грибинюк Д. В. Государственное регулирование и перспективные направления 

развития энергетического комплекса в Украине. – С. 154-157. 

 

В статье рассматриваются проблемы энергетического развития в Украине. Среди них: проблемы 

финансирования энергетического сектора, недостаточный уровень спроса на украинские энергетические 

активы со стороны иностранных инвесторов,  нерациональное использование энергетики и негативное 

влияние энергетики на окружающую среду. Рассмотрены также перспективы развития альтернативной 

энергетики в современной экономике Украины. 

 

 

 

Р 353953 

   338 
     

    Енергетична стратегія як інструмент політики енергетичної безпеки 
[Текст] : збірник матеріалів наук.-практ. конф., Київ, 23 грудня 2014 р. / [О. М. 

Суходоля, А. А. Сидоренко, С. В. Бєгун, А. А. Білуха ; за заг. ред. О. М. 

Суходолі] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2014. - 168 с. 

 

Збірник містить тексти виступів учасників науково-практичної конференції 

«Основні засади, завдання й механізми реалізації політики енергетичної 

безпеки», проведеної 23 грудня 2014 р. Національним інститутом стратегічних 

досліджень. Висвітлено проблеми й перспективи забезпечення енергетичної 

безпеки України в сучасних умовах. 

 

 

Коваленко О.  Стан та  перспективи  розвитку  паливно-енергетичного   комплексу в  Україні / О.  

Коваленко // Галицький економічний вісник. –  2015. – № 1(48). – С. 18-25. 

            Р/1866 

 

Паливно-енергетичний комплекс є найважливішою структурною складовою економіки України. На думку 

автора, для становлення енергетичної незалежності України необхідно: удосконалити нормативно-правову 

базу, забезпечити простоту її застосування та обов’язковість виконання учасниками ринку; підвищити 

рівень енергоефективності й енергозбереження; інтегрувати Україну в 

енергетичний ринок ЄС; диверсифікувати маршрути й джерела поставок 

енергетичних ресурсів, постачальників технологій; змінити структуру паливно-

енергетичного балансу завдяки збільшенню частки власних енергоресурсів; 

забезпечити функціонування енергетичного сектора й дієвого захисту 

критичної інфраструктури ПЕК в особливий період. 

 

Р 353619   33 

 

Львівський державний університет внутрішніх справ. Науковий вісник 
Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : [зб. наук. 

пр.]. - Л. : [ЛьвДУВС]. - (Серія економічна). -   Вип. 2. - Л., 2014. - 408 с. : іл., 

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

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9B%D1%8C%D0%B2%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%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
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Зі змісту: 

   Кайдрович Х. І. Енергетичний ринок України. – С. 29-40. 

 

Проаналізовано основні нормативно-законодавчі акти держави з проблем розвитку енергетичного ринку 

України. Охарактеризовано сутність поняття «енергетичний ринок держави». Визначено стратегію розвитку 

енергетичного ринку України. Узагальнено проблеми розвитку ринку електроенергетики України в 

контексті забезпечення енергетичної безпеки загалом, а також підходи до їх вирішення. 

 

 

Сабадаш В. В. Энергетическая безопасность Украины: факторы неконфликтных стратегий развития 

энергорынка. / В. В. Сабадаш, Е. А. Сабадаш // Механізм регулювання економіки. – 2015. –  № 2(68). – С. 

82-92. 

            Р/1599 

 

В статье определены реальные и потенциальные угрозы и риски, влияющие на формирование стратегий 

национальной безопасности. Исходя из складывающейся экономико-социальной и политической ситуации в 

Украине, обозначены ключевые экономико-организационные детерминанты формирующейся новой модели 

экономической безопасности государства, в частности, ее энергетической составляющей.  Проблема 

энергозависимости страны и высокая энергоѐмкость экономически по-прежнему остаются одними из 

основных сдерживающих факторов социально-экономического развития. 

 

 

Тропіна В. Б. Фінансова політика держави у сфері ресурсозбереження в Україні: теоретико-прикладні 

аспекти дослідження /  В. Б. Тропіна // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Серія: 

Економічні науки. – 2015. – № 1. – С. 105-110. 

 

            Р/1471 

 

Визначено мету, завдання та принципи фінансової політики держави у сфері ресурсозбереження. 

Обґрунтовано необхідність і напрями реалізації комплексу заходів з метою посилення регулюючого впливу 

державних фінансів на процеси раціонального використання ресурсів. 

 

 

Р 353546 

   621.3 
 

    Ущаповський, Костянтин Валерійович.  

    Організаційно-економічний інструментарій реалізації Закону України про електроенергетику 

[Текст] : монографія / К. В. Ущаповський, Ю. Д. Костін ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. - Х. : 

[Компанія СМІТ], 2015. - 232 с. : табл. - Бібліогр. : с. 112-113. -  Дод. тит. арк. англ. 

 

У монографії на основі Закону «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» 

визначені функції системного оператора електропередавального підприємства, їх відокремлених підрозділів 

і реорганізації Північної електроенергетичної системи, як складової частини вертикально-інтегрованої 

компанії НЕК «Укренерго».   

 

 

Р 353387 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць. - Х. : НТУ "ХПІ". - 

(Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва). -   

   № 26 (1135) : Ювілейний вісник до 130-річчя Національного технічного університету "ХПІ". - Х., 2015. - 

213 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Білоцерківський О. Б., Ширяєва Н. В. Сучасний стан і тенденції розвитку електроенергетики України. 

– С. 69-76. 

 

У статті досліджено сучасний стан та тенденції розвитку електроенергетики України. Розглянуто 

виробництво електроенергії в Україні за 2001-2014 рр. Розраховано аналітичні показники динаміки. 

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%A3%D1%89%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%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%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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Побудовано одночленні та двохчленні регресійні моделі. Перевірено неавтокорельованість залишків, 

використовувався  критерій Неймана.  Зроблено точковий прогноз виробництва електроенергії на 2015 і 

2016 роки. 

 

 

Загальні питання 
  

 

Бедерак Я. С. Вдосконалення технічного обліку електроенергії на промислових підприємствах / Я. С. 

Бедерак // Енергетика та електрифікація. –  2015. –  № 6(382). – С. 19-21. 

 

            Р/464 

 

На більшості промислових підприємств (ПП) середньої та великої потужності в наш час впроваджують 

автоматизовану систему технічного обліку електроенергії (АСТОЕ), яка є ефективним інструментом в руках 

енергоменеджера для зменшення розміру електроспоживання на них. Правильна побудова АСТОЕ дозволяє 

ефективно займатись енергозбереженням на ПП. 

 

 

Блинов И. В. Гибридний метод объединения европейских рынков электроэнергии / И. В. Блинов, Е. В. 

Парус // Промислова електроенергетика та електротехніка.  – 2015. – № 3. – С. 10-15. 

 

            Р/1056 

 

В статье рассмотрены особенности гибридного способа обеспечения функционирования рынка 

электроэнергии «на сутки вперед» европейских стран, предполагающего максимизацию общего 

благосостояния участников рынка с учетом сетевых ограничений. Приведен краткий анализ ценовых заявок 

и предложений разных типов, используемых на европейских биржах электроэнергии.   

 

 

Р 353620 

   621.3 
 

    Городжа, Анатолій Дмитрович.  

    Загальна електротехніка [Текст] : навч. посіб. для студ. неелектротехнічних спец. вищ. навч. закладів 

III-IV рівнів акред. / А. Д. Городжа, Л. І. Мазуренко, О. Д. Подольцев ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт. - 

К. : [КНУБА], 2015. - 224 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 221. 

 

У посібнику розглянуто властивості, методи аналізу та розрахунку електричних кіл постійного і змінного 

струму, трансформатори й електричні машини, а також основи електроприводу, електропостачання і 

електробезпеки. 

 

 

 

 

Р 353623 

   621.3 
 

    Давиденко, Людмила Валеріївна.  

    Управління та контроль енергоспоживання [Текст] : навч. посіб. для 

студентів напряму "Електротехніка та електротехнології" / Л. В. Давиденко,     

Н. В. Коменда, Т. І. Коменда ; Луцький нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луцького 

НТУ, 2015. - 171 с. - Бібліогр. : с. 158-162. - Предм. покажч. : с. 170. 

 

Метою навчального посібника є викладення загальних положень управління 

енергоспоживанням промислового підприємства та основних принципів 

побудови систем енергетичного менеджменту, а також шляхів та способів 

реалізації таких складових енергоменеджменту, як управління навантаженням 

(Load Management); управління енергоспоживанням кінцевого споживача (End Users Consumption 

Management); контроль та планування енергоспоживання (Monitoring & Targeting – V&T). 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Р 353293    

622  
    Дудля, Николай Андреевич. Прогноз газоносности угольных 

месторождений [Текст] : учебник / Н. А. Дудля, Л. Н. Ширин, Б. В. Бокий ; 

ГВУЗ "Нац. горный ун-т". - Д. : НГУ, 2015. - 589 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

559-562. 

 

Рассмотрены общие сведения по геологии природных газов, освещены 

современные методы и описаны технические средства прогнозирования 

газоносности, в частности, оборудование для раскрытия и испытания 

продуктивных горизонтов в процессе бурения газовых скважин. 

Проанализированы результаты газодинамических исследований в скважинах, 

а также дегазации углевмещающих пород. 

 

 

 

Думанська І. Ю. Організаційно-економічні засади інноваційної діяльності в паливно-енергетичному 

комплексі України / І. Ю. Думанська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: 

Економічні науки. – 2015. – № 4, Т. 2. – С. 135-138. 

 

                                                                                                                                                                       Р/1055«Е» 

 

В публікації досліджено теоретико-методологічні засади та надані практичні рекомендації щодо розробки 

організаційно-економічних засад інноваційної діяльності та їх впровадження в паливно-енергетичному 

комплексі (ПЕК) України. Розкрито сутність і визначено місце та роль інновацій в «Енергетичній стратегії 

України на період до 2030 р.». Обґрунтовано структуру стратегій інноваційної діяльності в ПЕК. 

 

 

 

Р 353697 

   621.5 
 

    Жарков, Павел Евгеньевич.  

    Газовые компрессорные станции. Опыт разработки [Текст] : монография / 

П. Е. Жарков, Г. А. Бондаренко, В. Н. Радзиевский. - Сумы : Университетская 

книга, 2015. - 285 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав. 

 

В монографии рассмотрены основные проблемы создания газовых 

компрессорных  станций и установок, особенности компримирования газовых 

смесей с учетом фазовых превращений, современные методы и аппараты 

подготовки газов и др. 

 

 

 

Купчак В. Р. Механізм проектного управління енергоефективністю на регіональному рівні / В. Р. 

Купчак // АгроСвіт. – 2015. – № 16. – С. 25-28. 

            Р/2114 

 

У статті досліджено концепцію проектного управління в регіоні як відкритої, саморозвиваємої соціально-

економічної системи, яка орієнтується за двома напрямами. Наведено системні принципи багаторівневої 

системи проектного управління інвестування. Узагальнений критерій оцінки проектного управління 

енергоефективністю в регіоні і підвищення продуктивності у вигляді цільової функції проектного 

управління. Запропоновано блочно-логічну модель механізму проектного управління, що відображає 

структуру процесу взаємодії елементів механізму між собою. 

 

 

Купчак В. Р. Організаційно-економічний механізм ресурсозбереження на базі енергетичних і 

матеріальних регіональних ресурсів / В. Р. Купчак // АгроСвіт. – 2015. – № 15. – С. 62-72.                                                                                                      

            Р/2114 

 

У статті досліджено особливості формування економічного механізму енергозбереження на базі 

використання вторинних і матеріальних регіональних ресурсів. Сформульовано систему показників 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%BB%D1%8F,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ефективності використання вторинних  енергетичних ресурсів промисловості в системі енергопостачання 

регіону. Запропоновано модель територіальної організації енергозбереження в регіоні, яка ґрунтується на 

методології формування економічного механізму, в основу якого покладено максимальне використання 

вторинних енергоресурсів галузей спеціалізації територій. Розроблені індикатори оцінки ефективності 

діяльності місцевої виконавчої влади в галузі енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності. 

 

 

Купчак В.Р.  Стратегічне управління енергозбереженням у забезпеченні підвищення 

енергоефективності, економічної ефективності та економічної безпеки промислових підприємств і 

комплексів регіону / В. Р. Купчак // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 87–89. 

            Р/1829 

 

У статті досліджено особливості регіональної системи стратегічного управління енергоефективністю. 

Наведено аналіз значення стратегічного управління енергозабезпеченням. Запропоновано трактування 

поняття «комплексне зниження енергоємності продукції». Визначені проблеми, пов’язані з практичною 

реалізацією методик складання використання регіонального паливно-енергетичного балансу. 

 

 

Лисенко В.С. Розробка технологічних профілів для системи трансферу – та енергозберігаючих 

технологій / В. С. Лисенко, С. О. Єгоров, Т. В. Покшевницька // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 1. – С. 

53-58. 

            Р/1928 

 

Розглянуто методологічні засади розробки технологічних профілів для «системи трансферу–та 

енергозберігаючих технологій». Визначено, що головним принципом розробки технологічних запитів та 

пропозицій є дотримання методології та стандартів Європейської мережі «релей-центрів» (Innovation Relay 

Centers – IRC network, з 2008 року – EEN), Російської мережі трансферу технологій RTTN та Української 

мережі трансферу технологій UTTN. 

 

 

 

 

Р 353320 

    53 
 

    Малишев, Віктор Володимирович.  

    Технічна термодинаміка та теплопередача [Текст] : навч. посіб. для 

студентів інженерних спец. денної та заочної форм навчання напряму підготов. 

"Теплоенергетика" вищ. навч. закладів / В. В. Малишев, В. В. Крєтов, Т. М. 

Гладка ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т 

"Україна", 2015. - 258 с. : рис. - Бібліогр.: с. 256-257. 

 

                                           Навчальний посібник складається з двох розділів: 

 «технічна термодинаміка» 

 «теплопередача». 

У посібнику розглянуто основні закони термодинаміки, рівняння стану, процеси за участю газів і парів, 

цикли ідеальних та холодильних машин, основні рівняння одномірного руху газів, основи хімічної 

термодинаміки, основні види і закони передачі тепла, включаючи елементи теорії подібності, а також 

методи теплового захисту конструкцій. 

 

 

Мітюшкіна Х. С. Співробітництво країн північноамериканського регіону в енергетичній сфері / Х. С. 

Мітюшкіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2014. –  № 4(68). – С. 20-

25. 

            Р/1484 

 

Мета статті – визначити особливості інтеграційної співпраці північноамериканських країн у контексті 

поєднання їх зусиль в енергетичній сфері для формування єдиного регіонального енергоринку й посилення 

енергобезпеки. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С 20863 

   55 
     

    Наукове супроводження геологічних об'єктів з метою оптимізації 

використання ресурсів надр (моніторинг надрокористування) [Текст] : 

[монографія] / Г. І. Рудько, С. В. Гошовський, П. С. Голуб [та ін.] ; за ред. Г. І. 

Рудька ; Державна комісія України по запасах корисних копалин, Укр. 

геологорозвідувальний ін-т. - К. ; [Чернівці] : [Вид. дім "Букрек"], 2015. - 590 с. : 

іл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

У монографії розкрито концептуальні основи поняття моніторингу 

надрокористування локального рівня – нового інструменту управління 

державним фондом надр. 

 

 

 

 

С 20875 

   621 
 

    Омельченко, И. А.  

    Отрицание "мирного атома" [Текст] : [научно-популярное изд.] / И. А. 

Омельченко, А. И. Омельченко, Н. В. Дмитренко. - К. : [ПАО "ВИПОЛ"], 2015. 

- 660 с. : фот., табл. - Библиогр.: с. 656-658. 

 

В книге обсуждаются проблемные вопросы добычи и получения урана, деление 

реакторов по типу теплоносителя, строительства АЭС и получения энергии, 

хранения отработанного топлива, переработки, вопросы продления 

эксплуатации реакторов, отработавших проектный  срок, демонтажа и 

захоронения. 

 

 

Пабат А. А.  2015 рік: світова енергетика та економіка України / А. А. Пабат // Проблеми науки. – 2015. 

– № 2. – С. 34-40. 

            Р/1101 

 

Розглянуто стан світової енергетики на межі 2015 року, досліджено коливання цін на нафту та паливо, а 

також розкрито сутність формування ціни на газ в Україні та перспективи його здешевлення. 

 

 

Письменна У. Є. Концептуальні засади аналізу та моделювання глобальних  енергетичних 

перетворень / У. Є. Письменна // Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2015. –  № 1.– С. 45-49. 

 

            Р/1844 

 

Глобальні енергетичні сценарії віддзеркалюють кліматичні наслідки, зростаюче напруження із 

забезпеченням тим чи іншим видом енергоресурсів країн та регіонів, а також глобалізаційні та локалізаційні 

процеси у світовій енергетичній системі.  Міжнародними центрами енергетичного аналізу та політики 

декларуються амбітні енергетичні цілі щодо досягнення частки використання відновлюваних джерел, 

збільшення доступу до енергоресурсів, досягнення показників енергоефективності тощо. 

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%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98.%20%D0%90.


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

Р 353669 

    66 

 

Пиш'єв, Сергій Вікторович.  Сучасні технології "чистого" вугілля [Текст] : 

монографія / Сергій Пиш'єв, Михайло Братичак ; Нац. ун-т "Львівська 

політехніка". - Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 180 с. - 

Бібліогр.: с. 175 (5 назв). 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Структура та особливості видобутку і споживання первинних 

енергоносіїв 
1.1. Структура запасів, видобутку і споживання первинних енергоносіїв у світі 

та в Україні 

1.2. Екологічні наслідки використання вугілля. 

 

 

Подолець Р. З. Інтегрований підхід до моделювання розвитку енергетичної системи  України / Р. З. 

Подолець, О. А. Дячук, М. Г. Чепелєв // Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2015. – № 1.– С. 50-

59. 

            Р/1844 

 

Представлені результати дослідження сучасних теоретико-методологічних підходів до моделювання 

розвитку енергетичних систем. Обґрунтовано доцільність використання інтегрованого модельного 

інструментарію для аналізу заходів енергетичної політики. 

 

 

 

  

С 20848 

   622 

 

    Проблеми нафтогазової промисловості [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. акад. 

компанія "Нафтогаз України", Дочірнє п-во "НДІ нафтогаз. пром-сті". - К. : 

[НДІ нафтогаз. пром-ті]. 

   Вип. 10. - К., 2012. - 360 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 Геологія нафти і газу, геофізичні методи досліджень 

 Розробка нафтових і газових родовищ, буріння свердловин 

 Транспортування нафти і газу, енергозберігаючі технології. 

 

 

 

Р 353597 

   622 
     

    Проектування бурового і нафтогазопромислового обладнання [Текст] : 

навч. посіб. для магістрантів спец. 8.05030403 "Обладнання нафт. і газ. 

промислов" / Білецький В. С., Вітрик В. Г., Матвієнко А. М. [та ін.] ; 

Полтавський нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. - Полтава : [ПолтНТУ ім. 

Ю. Кондратюка], 2015. - 192 с. : iл. - Бібліогр. : с. 156-164 та наприкінці розд. - 

На тит. арк. та обкл. зазнач. тільки три авт. 

 

У посібнику розкрито основні методичні підходи до виконання етапів 

магістерського проектування, окремих її розділів та аркушів графічної частини 

магістерської роботи. 

   Магістерська робота за спеціальністю   бурового і нафтогазопромислового 

обладнання є самостійною науково-дослідницькою (за освітньо-науковою 

програмою) або фахово-професійною (за освітньо-професійною програмою) роботою випускника вищого 

навчального закладу, яка визнає рівень підготовки магістранта. 

   Запропонована в навчальному посібнику інформація ілюструється рисунками та таблицями. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%88%27%D1%94%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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П’янило Я. Д. Математичне моделювання процесів транспорту і зберігання газу /Я. Д. П’янило // 

Вісник  Національної академії наук України. – 2015. – № 10. – С. 17-24. 

            Р/250 

 

Розглянуто результати досліджень з використання методів математичного моделювання для оптимізації та 

підвищення ефективності роботи систем транспортування й зберігання природного газу в Україні. Зазначені 

результати отримано науковцями Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем 

механіки і математики ім. Я. С. Підстригача  НАН України у співпраці з фахівцями  Інституту транспорту 

газу ПАТ «Укртрансгаз». 

 

 

Сергеев А. Где взять уголь для украинских ТЭС? / А. Сергеев // Электрик. – 2015. – № 5. – С. 20-23. 

 

            Р/1397 

 

В статье рассматриваются причины резкого ухудшения ситуации в украинской энергетике и пути выхода из 

сложившейся ситуации. 

 

 

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. Эффективность внутрипластовых способов объективно предопределяется 

исключением из технологии большого количества подготовительных и утилизационных операций, 

связанных с извлечением сырья на поверхность, формируя высокий технико-экономический потенциал 

развития в этом направлении способов подземной  и внутрипластовой  газификации горючих сланцев. 

Предлагаемые решения     позволяют  вести  разработку глубоко залегающего горючего сланца, в том числе 

обеспечивая энергетическую и экономическую эффективность   разработки маломощных  пластов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Б 17302 

   31 
 

    Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] = 

Socio-economic problems of the modern period of Ukraine : зб. наук. пр. / НАН 

України, Ін-т регіон. досліджень. - Л. : [Ін-т регіональних досліджень НАН 

України].   

   Вип. 2 (112). - Л., 2015. - 137 с. - Бібліогр. в кінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Вознюк М.  А.   Аналіз   інформаційно-консультаційних ресурсів 

Львівщини у сфері енергозбереження. – С. 15-22. 

 

Визначено роль і місце інформаційно-консультаційних ресурсів у системі 

інфраструктурного забезпечення сфери енергозбереження; проаналізовано 

діяльність основних учасників цього ринку; обґрунтовано необхідність створення і розвитку 

енергосервісних компаній та популяризації їхньої діяльності в регіоні; на основі дослідження запропоновано 

сформувати єдину регіональну інформаційно-пошукову систему для отримання актуальної, чіткої, 

структурної інформації про сферу енергозбереження. 
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   005 
     

    Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: 

технології, механізми та інструменти реалізації [Текст] : наукова монографія 

/ [В. І. Варцаба, Я. С. Витвицький, О. М. Витвицька та ін.] ; Івано-Франківський 

нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 468 с. : рис., 

табл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

У монографії розглядаються проблеми ефективного використання технологій, 

механізмів та інструментів стратегічного управління діяльністю підприємств 

вітчизняної нафтової галузі, а також приводяться результати теоретичних і 

методологічних досліджень, розробки і апробації практичних рекомендацій для 

управлінського корпусу. 

 

 

Р 354194 

   51 
 

    Угольніков, Олександр Павлович.  

    Математичні методи та моделі енергетичного обладнання [Текст] : навч. 

посіб. / Угольніков О. П., Журавльова І. Б. - О. ; [Херсон] : [Грінь Д. С.], 2015. - 

218 с. : іл. - Бібліогр.: с. 215. - Предм. покажч.: с. 216-217. 

 

У різних галузях сучасної науки і техніки дуже часто доводиться зустрічатися з 

такими математичними задачами, для яких неможливо отримати точного 

розв’язку класичними методами. З цієї причини склалася галузь математики, 

яка має розробляти методи доведення до числового результату – розв’язків 

основних задач геометрії, алгебри та математичного аналізу, а також шляхи 

використання для цього сучасних інформаційних технологій. Розгляду деяких 

основних результатів, які найчастіше використовуються при розв’язанні задач 

теплофізики та теплоенергетики і присвячується запропонований навчальний 

посібник. 

 

 

Р 353509 

   62 
 

    Ущаповський, Костянтин Валерійович.  

    Енергетика – стратегія підприємства [Текст] : монографія / К. В. Ущаповський, Ю. Д. Костін ; 

Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. - Х. : [Компанія СМІТ], 2015. - 364 с. : табл. - Бібліогр. : с. 238-255. 

-  Дод. тит. арк. англ. 

 

У монографії розглянуто теоретико-методичні засади формування стратегії розвитку підприємств 

електроенергетики України. Удосконалено методичний інструментарій реалізації цієї стратегії в ринкових 

умовах. Розкрито механізм діяльності оптового ринку електроенергії, а також тарифну політику на 

роздрібному ринку електроенергії. 

 

 

Альтернативна енергетика 

 
 

Агапова О. Л. Альтернативні енергетичні ресурси як об’єкт картографування / О. Л. Агапова // 

Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2015. – № 1-2. – С. 95-102. 

            Р/2306 

 

Висвітлено проблеми формування поняттєво-термінологічного апарату альтернативної енергетики, 

здійснено спробу вдосконалення та систематизації основних термінів та понять галузі, усунення 

суперечливості та неоднозначності у тлумаченнях таких понять, як «альтернативні енергетичні ресурси», 

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%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%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=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D1%89%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«нетрадиційні енергетичні ресурси», «відновлювані енергетичні ресурси», «джерела енергії», «енергетичні 

ресурси», «енергетичний потенціал». 

 

 

Алгоритм расчета синхронных генераторов с возбуждением от постоянных      магнитов для 

ветроэнергетических установок / Ю. Н. Перминов, В. П. Коханевич, И. В. Буденный, А. М. Донец // 

Відновлювана енергетика. – 2015. –  № 2. – С. 60-65. 

            Р/1908 

                                                                                                                                           
Разработан алгоритм расчета синхронного генератора цилиндрической конструкции с радиальной 

магнитной системой на базе постоянных магнитов  и проведена его апробация на генераторе мощностью 

200Вт. 

 

 

Андріюк Р. Біомаса як сировина для енергетики / Р. Андріюк // Экология предприятия. – 2015. – № 9. – 

С. 26-31. 

  

            Р/598 

 

Біоенергетичні ресурси, формування їх потенціалу, розміщення та можливості їх використання залежать від 

складного поєднання природних, соціальних та економічних факторів.  

     

 

Бондаренко Д. В. Використання сонячних батарей для побудови автономних систем екологічного 

моніторингу / Д. В. Бондаренко // Відновлювана енергетика. – 2015. – № 3. – С. 18-23. 

                                                                                                                                           

            Р/1908 

 

В роботі представлено автономну систему екологічного моніторингу, запропоновано обладнання, показано 

доцільність використання сонячної фотобатареї, проведено розрахунки. 

 

 

Р 353885 

   336 

 

Буковинський державний фінансово-економічний університет. 
    Науковий вісник [Текст] : [зб. наук. пр.] / МОН. - Чернівці : БДФЕУ. - (Економічні науки). 

   Вип. 28 : [у 2-х ч.], ч. 1. - Чернівці, 2015. - 448 с. 

 

Зі змісту: 

Розділ 3. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 

   Зав
,
ялець Ю. А., Яцько О. М. Дослідження ефективності використання сонячної електроенергії на 

території України. – С. 221-227. 

 

 

Вітроенергетика у світі : за матеріалами Інтернет – видань // Енергозбереження Поділля. – 2015. – № 3(55). 

– С. 35-40. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

            Р/2309 

 

«Енергія вітру розглядається фахівцями як одне з найбільш перспективних джерел енергії, здатне замінити 

традиційні джерела. Запаси енергії вітру більш ніж у 100 разів перевищують запаси гідроенергії усіх річок 

планети. 

   Німеччина планує до 2020 року виробляти 20% електроенергії за допомогою вітру». 

 

 

Гаєвський О. Ю. Методика розрахунку на основі балансу енергії автономної фотоелектричної станції / 

О. Ю. Гаєвський, О. В. Ушкаленко // Відновлювана енергетика. – 2015. – № 2. – С. 33-41. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

            Р/1908 

 

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%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%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%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%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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Розроблено метод розрахунку автономної фотоелектричної станції (ФЕС), який ґрунтується на рівняннях 

щодобового балансу енергії та основних схемах розподілення потоків потужності між компонентами станції 

та навантаженням. Метод може бути застосований до будь-яких профілів навантаження і фотогенерації та 

будь-якого режиму ФЕС. 

 

 

Гелетуха Г. Г. Перспективы выращивания и использования энергетических культур в Украине. 

Часть 2 / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железная, А. В. Трибой // Промышленная теплотехника. – 2015. – Т. 37,  № 5. 

– С. 58-66. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

            Р/517 

  
Рассмотрены топливные характеристики энергетических культур. Проанализированы недостатки 

энергокультур как топлива, предложены пути смягчения их негативного влияния. Рассмотрено современное 

состояние и перспективы развития данного сектора в Украине. Предложена концепция выращивания 

энергетических культур в Украине. 

Библ.13, рис.5. 

 

 

Герасимчук Б. П.  Регіональна політика  розвитку  нетрадиційних  і   відновлюваних   джерел енергії / 

Б. П. Герасимчук // Економічний форум. – 2015. – № 3. – С. 106-112. 

 

            Р/2329 

 

В статті розглянуто регіональні аспекти використання альтернативних джерел енергії, проведено оцінку 

ефективності використання відновлюваних джерел енергії в економіці України. 

 

 

Герасимчук З. В. Забезпечення використання відновлюваних джерел енергії в містах та агломераціях / 

З. В. Герасимчук, М. Ф. Аверкіна, Б. П. Герасимчук // Економічний форум. – 2015. – № 3. – С. 102-105. 

 

            Р/2329 

 

В статті визначено пріоритетні проекти  щодо використання відновлюваних джерел енергії в містах та 

агломераціях. Розроблено превентивні заходи в руслі забезпечення використання відновлюваних джерел 

енергії в містах та агломераціях. 

 

 

Головко В. М.  Аналіз  системи    орієнтації  ротора вітроустановки малої потужності / В. М. Головко, 

В. П. Коханєвич, М. О. Шихайлов  // Відновлювана енергетика. – 2015. – № 2. – С. 55-60. 

                        

            Р/1908 

 

Проведено аналіз систем орієнтації ротора вітроустановки малої потужності, визначені характеристики і 

параметри, що дозволяють оцінити енергетичні втрати в залежності від вибору системи орієнтації. 

 

 

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

Відновлювана енергетика. – 2015. –  № 2. – С. 86-92. 

                                                                                                                                       

            Р/1908 

 

Розглянуто вплив косубстрату пташиного посліду на отримання біогазу з коноплі.  

 

 

Григор’єва  Н. С. Застосування модульного принципу при проектуванні енергетичного обладнання 

відновлюваної енергії вітру / Н. С. Григор’єва // Економічний форум. – 2015. – № 3. – С. 135-143. 

 

            Р/2329 

 

Розглянуті заходи підвищення економічної ефективності використання відновлюваної енергії – енергії вітру, 

як найпростішого засобу. В першу чергу до них відноситься покращення та здешевлення енергетичного 
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обладнання за рахунок застосування інноваційного підходу та модульного принципу при їх проектуванні, 

стандартизації та уніфікації конструкційних рішень. 

 

 

Гузь М. Біопаливне майбутнє України / М. Гузь, В. Сінько, В. Марченко // Agroexpert. – 2015. –  № 7(84). 

– С. 52-57. 

            Р/2278 

 

Біопаливо отримують із біологічної сировини. На сьогодні це п’ятий вид палива після природного газу, 

нафти, вугілля та ядерного палива. «Нині в енергетичному балансі України альтернативні джерела енергії 

становлять 2,7%, із яких 1,9% становить гідроенергія, а 0,8% - біопаливо, енергія вітру й сонця». 

 

 

Дикун Т. В. Аналіз ефективності використання біодизельного палива в двигунах внутрішнього 

згорання / Т. В. Дикун, П. І. Полянський //  Нафтогазова енергетика. – 2015. – № 1. – С. 86-93. 

                                                                                                                                         

            Р/2140 

 

Мета статті – встановити переваги та недоліки використання біодизельного палива, проаналізувати техніко-

експлуатаційні показники роботи дизельного двигуна на біопаливі та його сумішах з дизельним паливом. 

 

 

Дюжев В. Г. Разработка подходов к оценке инновационной восприимчивости технологий 

нетрадиционной возобновляемой энергетики на основе аналитических материалов / В. Г. Дюжев, С. В. 

Сусликов // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 2(68). – С. 9-22. 

            Р/1599 

 

В данной статье рассмотрены вопросы формирования подходов к оценке инновационной восприимчивости 

технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики по выборке аналитических материалов. Рассмотрен 

массив аналитических материалов по различным направлениям нетрадиционной возобновляемой 

энергетики, при этом выделены блоки материалов по следующим видам технологий: ветроэнергетики, 

гелиоэнергетики, фотоэлектрического профиля, гелиоэнергетики теплогенерационного профиля, 

теплоэнергетики, низкопотенциальной теплоэнергетики, гидроэнергетических технологий, биоэнергетики. 

 

 

Б 17304 

   338 
 

    Економічна та соціальна географія [Текст] : наук. зб. / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : 

[Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка]. 

   Вип. 2 (72) : Спецвипуск: дослідження молодих учених. - К., 2015. - 69 с. 

 

Зі змісту: 

   Воробьев Д. Пути повышения потенциала древесного сырья как возобновляемого источника энергии 

(на примере административного района). – С. 62-66. 

 

В работе дана краткая характеристика современных исследований в области оценки энергетического 

потенциала древесного сырья. На примере  Жлобинского административного района рассмотрены пути 

повышения потенциала древесного сырья как возобновляемого источника энергии за счет более полного 

использования неликвидной части древесины, заготовки малоценных древесных пород и создания 

топливно-энергетических плантаций. 
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    Єрохов, Валерій Юрійович.  

    Альтернативна енергетика з використанням сонячних елементів [Текст] 

: навч. видання / В. Ю. Єрохов ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Сполом, 

2015. - 119 с. - Бібліогр. : с. 113-116 (46 назв). 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%84%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Зі змісту: 

1. Вступ 

2. Технологічні аспекти одержання кремнію для СЕ 

3. Сонячне випромінювання в космосі та на землі 

4. Конструктивні матеріали сонячних елементів 

5. Структури кремнієвих ФЕП 3 р-n -переходом 

6. Структури кремнієвих ФЕП  З МДН / ІШ структурою 

7. Принцип дії, конструкція і характеристики СЕ 

8. Висновки 

9. Література.        

 

 

К   ориентации   сферических солнечных коллекторов / А. И. Ценципер, А. О. Костиков, Н. А. Сафонов, 

Я. Н. Буштец // Проблемы машиностроения. – 2015.  – Т. 18, № 3. – С. 31-36. 

            Р/1734 

 

Подана конструкция сферического солнечного коллектора и описан принцип его роботы. Теплоприѐмник 

коллектора выполнен из единой металлической трубки, которая навита по сферической винтовой линии. 

Приведен ряд преимуществ геометрии сферических коллекторов по сравнению с геометрией плоских. 

Отмечается одно из основных преимуществ сферического коллектора по сравнению с традиционными 

плоскими коллекторами – у него отсутствует специальный механизм, поворачивающий его за движением 

солнца. Предложенный коллектор не нуждается в дополнительной энергии для обеспечения работы этого 

поворотного механизма. 

 

 

Каян В. П. Ветророторы Дарье с прямыми управляемыми лопастями: опыт создания, испытания, 

оптимизация характеристик /  В. П. Каян // Відновлювана енергетика. – 2015. –  № 3. – С. 40-48.  

 

            Р/1908 

 

Приведено краткое описание конструкций нескольких ветророторов с вертикальной осью вращения и 

прямыми управляемыми лопастями, а также результаты их исследований в аэродинамических трубах по 

определению влияния периодического изменения угла установки лопасти в течение одного оборота 

ветроротора с вертикальной осью вращения на их мощностные и моментные характеристики. Показана 

способность ротора с управляемыми лопастями самозапускаться при весьма низких скоростях ветрового 

потока. 
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Кіровоградський національний технічний університет. 
    Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в 

сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація [Текст] : [зб. статей] / 

за заг. ред. М. І. Черновола. - Кіровоград : [КНТУ].   

   Вип. 28. - Кіровоград, 2015. - 333 с. : рис., табл., фот. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Полішкевич О. П. Стратегія розвитку виробництва та переробки зерна кукурудзи як шлях вирішення 

енергетичної незалежності та безпеки України. – С. 216-222. 

 

У статті наведені результати досліджень щодо ефективності використання основних сільськогосподарських 

культур для виробництва біопалива. Розрахована ефективність переробки кукурудзи на етанол. 

Обґрунтовано проект будівництва заводу з виробництва біоетанолу. Запропонована стратегія розвитку 

виробництва та переробки зерна кукурудзи. Досліджений стан та економічна ефективність виробництва 

кукурудзи при врахуванні конкурентоспроможності, рівня цін та прибутковості галузі. 

 

 

 

 

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%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%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
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Клюс С. В. Експериментальні дослідження процесів енерготехнологічного перетворення біомаси в 

реакторах щільного шару палива / С. В. Клюс // Відновлювана енергетика. – 2015. – № 3. – С. 85-92. 

 

            Р/1908 

 

В статті наведено результати експериментальних досліджень процесів енерготехнологічного перетворення 

біомаси в горючий газ і біовугілля в реакторах щільного шару палива з рухомою зоною газифікації. 

Визначено обмеження щодо параметрів газифікації біопалива та розраховано параметри процесу 

газифікації. 

 

 

Кузнєцов М. П. Вплив вітрової енергетики на статичну стійкість енергосистеми /  М. П. Кузнєцов // 

Відновлювана енергетика. – 2015. –  № 3.  –  С. 24-30. 

            Р/1908 

 

Змінний та неконтрольований характер вітрової енергії може спричинити негативний вплив на стійкість 

енергосистеми при значному обсязі потужності ВЕС. Характер впливу залежить від таких характеристик, як 

темп та розмах випадкових коливань генерованої потужності. Визначення імовірних параметрів роботи ВЕС 

дозволяє оцінити безпечні рівні впровадження вітрової енергетики та заходи щодо підвищення стійкості 

енергосистеми. 

 

 

Кузнєцов М. П. Фактори впливу вітрової енергетики на стійкість енергосистеми / М. П. Кузнєцов // 

Відновлювана енергетика. – 2015. – № 2. – С. 1-59. 

            Р/1908 

 

Надійність роботи енергосистеми залежить від відповідності виробництва енергії та її споживання. Баланс 

потужностей в енергосистемі перебуває в стані постійних малих змін випадкового характеру. Наявність 

вітроенергетичних станцій з притаманною їх мінливістю створює додатковий вплив на стабільність 

енергосистеми. Визначення факторів такого впливу допоможе узгодити роботу вітростанцій зі станом 

енергосистеми. 
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    Литовченко, Володимир Г.  

    Сонячна енергетика: порядок денний для світу й України [Текст] / В. Г. Литовченко, М. В. Стріха ; 

Українське фізичне т-во, Наукова рада "Фізика напівпровідників та діелектриків" НАН України. - К. : 

[К.І.С.], 2015. - 40 с. : фот. кольор., рис. - Бібліогр.: с. 36-37. 

 

У брошурі у популярній формі розповідається про енергетичні проблеми людства та про те, яким чином ці 

проблеми можуть бути вирішені шляхом розвитку технологій та виробництва сонячних перетворювачів. 

Дано короткий огляд сучасного стану фотовольтаїки в світі та Україні. Описано сьогоднішні здобутки цієї 

галузі науки та найближчі перспективи. 

 

 

Мельниченко В. В. До проблем визначення та використання біоенергетичного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств /  В. В. Мельниченко // АгроСвіт. – 2015. –  № 19. – С. 78-82. 

 

            Р/2114 

 

У статті висвітлюється проблема економічних процесів, які пов’язані із заміщенням традиційних 

енергоресурсів альтернативами рослинного походження. Наведено економічні підходи щодо визначення 

біоенергетичного потенціалу господарюючих суб’єктів аграрного сектору України. 

 

 

Микитин Т. М. Особливості розвитку біоенергетики на регіональному рівні / Т. М. Микитин // 

Економічний форум. – 2015. –  № 3. – С. 221-226. 

 

            Р/2329 

 

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%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93
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Визначено тенденції розвитку відновлюваної енергетики і біоенергетики. Проведено аналіз використання 

сільськогосподарських земель в Україні та Рівненській області. Дано характеристику природним умовам 

Полісся України. Запропоновано вирощувати на покинутих землях енергетичну вербу. Приведено 

розрахунки ефективності вирощування енергетичних культур. 

 

 

Накашидзе Л. В. Прогнозування ефективності перетворювання сонячного випромінювання в 

енергоактивних огородженнях / Л. В. Накашидзе, В. О. Габрінець, А. В. Трофименко // Інтегровані 

технології та енергозбереження. – 2015. –  № 2. – С. 5-22. 

            Р/1323 

 

Застосування методу респонс-фактору для визначення теплового потоку, який приходить та перетворюється 

в енергоактивних огородженнях, дозволяє з достатньою точністю спрогнозувати ефективність 

функціонування інноваційних систем енергозабезпечення. Завдяки використанню енергії сонячного 

випромінювання та таких систем перетворювання як енергоактивні огородження, можливе зменшення 

кількості використання традиційних енергоносіїв в 2-3 рази. 

 

 

Невгомонний Г. У. Принципи формоутворення енергоактивних багатоповерхових будинків-

комплексів з використанням енергії сонця / Г. У. Невгомонний, В. В. Муханова // Вісник 

Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2015. –  № 7-8(209). – С. 129-135. 

 

            Р/1066 

 

Мета статті. Виявлення принципів формоутворення енергоактивних багатоповерхових будинків-комплексів 

із використанням енергії сонця. 

 

 

Новинки Advantech для  Smart Grids : материал статьи предоставлен Компанией СЭА, Киев // Электрик. – 

2015. – № 6. – С. 32-33. 

            Р/1397 

 

Компания Advantech выпустила серию контролеров в прочном конструктивном исполнении для жестких 

условий эксплуатации на электрических и ветровых электростанциях. 

 

 

 

Р 354203 

   621.3 
 

    Новосядлий, Степан Петрович.  

    Високоефективні структури ФЕП [Текст] : монографія / С. П. Новосядлий. 

- Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника", 

2015. - 370 с. : іл. - Бібліогр.: с. 362-369. 

 

Монографія містить 13 розділів, у яких викладено конструкторсько-

технологічні особливості формування високоефективних структур СЕ, серед 

яких 7 розділів присвячені найсучаснішим  типам сонячних елементів: на 

гомопереході, гетеропереході, бар’єрі Шотткі, полікристалічному й аморфному 

кремнію, трикомпонентних плівках міді та органічному напівпровіднику. 

 

 

 

Осадчий В. І. Оцінка сучасного стану вітрових ресурсів Українських Карпат та їх зміни відносно 

базового кліматичного періоду /  В. І. Осадчий, О. А. Скриник, О. Я. Скриник // Доповіді Національної 

академії наук України. Серія: Математика. Природознавство. Технічні науки. –  2015. –  № 8. – С. 95-99. 

 

            Р/202 

 

На основі даних спостережень Гідрометслужби України проведено оцінку сучасного стану (за період 1981 – 

2010рр.) вітрових ресурсів Українських Карпат. Побудовано детальні (з високою просторовою роздільною 

здатністю) карти вітроенергетичного потенціалу регіону на різних висотах над поверхнею землі. Проведено 

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%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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порівняльний аналіз отриманих результатів з аналітичними розрахунками за період 1961–1990рр. 

Відзначено різке зменшення вітрових ресурсів у сучасний період. Обгунтовано статистичну значущість 

виявлених змін. 

 

 

Пазич С. Т. Оцінка технічних параметрів морської гідроакумулюючої станції для енергії 

відновлюваних джерел / С. Т. Пазич // Відновлювана енергетика. – 2015. –  № 2. – С. 66-71. 

 

            Р/1908 

 

Розглянуто конкретний варіант створення гідроакумулюючої станції в морі, а також технічні можливості її 

будівництва, спираючись на досвід аналогів. 

 

 

Перспективи розвитку поновлюваної енергетики США //  Новини енергетики. – 2015. – № 10. – С. 13-20. 

 

             Р/1908 

     

Аналітичне дослідження Міжнародного агентства з поновлюваної енергетики. Матеріал підготовлено 

Всеукраїнським енергетичним комітетом ВЕР. 

 

 

Пона О. М. Порівняння ефективності  комбінованого сонячного колектора за різних режимів його 

експлуатації / О. М. Пона, Б. І. Гулай // Восточно-Европейский журнал  передовых технологий. – 2015 – № 

2/8(74). – С. 53-57. 

                                                                                                                                                                                         Р/ 1872  

 

Описано ефективність поєднання покрівельного матеріалу будівлі та сонячного колектора. Встановлено 

залежність між кутами встановлення комбінованого сонячного колектора відносно надходження теплового 

потоку  та його ефективністю. Встановлено залежності між різними швидкостями, напрямками повітряного 

потоку та ефективністю  сонячного колектора. 

     

 

Производство энергии из  соломы в Дании: положение, технологи и инновации :  по материалам 

аналитической работы «Производство энергии из соломы. Положение, технологии и инновации в  Дании» 

(сокращено) // Новини енергетики. – 2015. – № 8. – С. 18-38. 

 

                          Р/1463  

Заголовки статьи: 

 Энергетическая политика Дании 

 Солома как энергоресурс 

 Переработка соломы 

 Солома для ферм 

 Производительность и окружающая среда 

 Солома для установок централизованного теплоснабжения 

 Солома для теплоэлектростанций. 

 

 

 

Р 353701 

   62 
 

    Прокіп, Андрій Володимирович.  

    Організаційні та еколого-економічні засади використання 

відновлюваних енергоресурсів [Текст] : монографія / Прокіп А. В., Дудюк В. 

С., Колісник Р. Б. ; [за заг. ред. Прокіпа А. В.]. - Л. : ЗУКЦ, 2015. - 337 с. : рис. - 

Бібліогр.: с. 317-337. 

 

У монографії досліджуються теоретичні та науково-прикладні аспекти оцінки 

еколого-економічної ефективності використання відновлюваних 

енергоресурсів та заміщення ними невідновлюваних у різних просторових 

масштабах. Обґрунтовуються методологічні підходи для здійснення такої 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BF,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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оцінки доцільності заміщення. Досліджено просторові форми розвитку відновлюваної енергетики: 

регіональні енергетичні системи та енергетичні кластери. Визначено алгоритм включення відновлюваних 

ресурсів у регіональні енергетичні системи. 

 

 

 

Ратушняк Г. С. Визначення енергетичних складових моделі енергоефективного біореактора / Г. С. 

Ратушняк, І. А. Кощеєв // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2015. 

– № 3(225). – С. 41-45. 

                                                                                                                                                                        Р/1055«Т»                     
 

Запропоновано використання сонячної енергії для підвищення виробництва біогазу. Визначені складові 

моделі управління проектом з підвищення енергоефективності на основі складових моделі управління 

процесом біоконверсії. Розглянуто типи та ефективність сонячних колекторів та батарей. Розроблена 

структурно-логічна модель управління проектом з підвищення енергоефективності  біоконверсії. 

 

 

 

Скрипчук П. М. Удосконалення підходів до раціонального використання енергетичних ресурсів 

регіону на основі відновної біомаси / П. М. Скрипчук, О. А. Пашечко // Економічний форум. – 2015. – № 3. 

– С. 182-188. 

            Р/2329 

 

У статті досліджено підходи до раціонального використання енергетичних ресурсів на основі відновної 

біомаси. Запропоновано використання логістичної системи управління потоками збору, використання і 

перерозподілу соломи зернових культур у регіоні для енергетичних та неенергетичних  потреб. 

 

 

Тарнавский В. Альтернативная экономика. Последствия новой климатической политики западных 

стран / В. Тарнавский // Энергобизнес. – 2015. – № 45/943. – С. 4-6. 

 

            Р/1235 

 

«Борьба с глобальным потеплением (или, как это еще называют, с неблагоприятными климатическими 

изменениями) на сегодняшний день стала краеугольным камнем энергетической политики Евросоюза и 

играет немаловажную роль в США и других западных странах». 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Хайрнасов С. М. Сучасний стан використання теплових труб у сонячних теплових та комбінованих 

колекторах / С. М. Хайрнасов  // Відновлювана енергетика. – 2015. – № 2. – С. 42-50. 

 

            Р/1908 

 

Теплові труби можуть широко використовуватися з метою удосконалення застарілого обладнання 

(підвищення його коефіцієнта корисної дії, надійності та ресурсу роботи), так і при створенні високоякісних 

і економічних зразків нової техніки. На сьогодні можна виділити наступні системи та обладнання сонячної 

енергетики, де широко використовуються теплові труби: сонячні плоскі, вакуумні і термосифонні теплові 

колектори, а також комбіновані сонячні колектори. В статті наводиться аналіз сучасного стану використання 

теплових труб у сонячних енергетичних системах. 

 

 

Р 353606 

    62 

 

"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць. - Х. : НТУ "ХПІ". - 

(Серія "Механіко-технологічні системи та комплекси"). -   

   № 11 (1120). - Х., 2015. - 220 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 

 

 

 

Зі змісту: 

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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   Рожко Ю. В., Лимаренко О. М.  Можливості та перспективи використання геотермальної енергії в 

Україні.  – С. 134-139. 

 

У статті надано оцінку геотермальним ресурсам та можливостям досягнення технічного енергетичного 

потенціалу геотермальної енергії України з виділенням найбільш придатних для розвитку геотермальної 

енергії регіонів. Наведені данні по використанню геотермальної енергії в Європі для обігріву і охолодження 

житла, в сільському господарстві, туризмі, лікуванні. Показано, що сьогодні постає необхідність проведення 

відповідних наукових опрацювань для умов України. 

 

 

Р 354094 

   69 
 

    Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин [Текст] : зб. 

наук. пр. / Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : [КНУБА]. 

   Вип. 32. - К., 2014. - 280 с. 

 

      Зі змісту: 

   Климчук М. М. Сучасні формації розвитку підприємств альтернативної енергетики: акцент на 

біопаливо. – С. 8-18. 

 

Запропоновано основні заходи підтримки розвитку підприємств альтернативної енергетики, які 

здійснюються через призму комплексно-системного підходу в контексті забезпечення реалізації 

стратегічних цілей держави: енергоефективності та енергонезалежності. 

 

 

Ющишина Л. Розвиток виробництва альтернативних джерел енергії в сільськогосподарських 

підприємствах / Л. Ющишина, І. Ющишин // Економічний часопис Східноєвропейського національного 

університету ім. Л.Українки. – 2015. – № 1. – С. 35-38. 

            Р/585 

 

У статті розглянуто проблему визначення місця та ролі виробництва біогазу як нового напряму 

використання відновлюваної енергії; проаналізовано структуру споживання первинних енергоресурсів в 

Україні; обґрунтовано необхідність відпрацювання технологій комплексної переробки біомаси на основі 

сільськогосподарських підприємств тваринницького і рослинницького напрямів виробництва. 

 

 

 

Енергозбереження 

 
 

Агеев К. В. Струйно-вихревые рекуператоры для энергосберегающих технологий / К. В. Агеев, А. Е. 

Денисова // Холодильна техніка та технологія. –  2015. – Т. 51, Вип. 4. – С. 75-81.  

            Р/1562 

 

Рассмотрены перспективы применения струйно-вихревого рекуператора для повышения эффективности 

технологических агрегатов. Рассмотрен вопрос о нестабильности спиральных вихревых пространственных 

структур  на основе теории вихрей и предложена физическая модель для имитационного физического 

моделирования.  

 

 

Р 353628 

    62 
 

    Афанасьєв, Микола Васильович.  

    Стратегія підвищення енергоефективності промисловості регіону : 

теоретико-методичні аспекти формування [Текст] : монографія / Афанасьєв 

М. В., Салашенко Т. І. - Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 283 с. : 

іл., табл. - Бібліогр. : с. 187-216. 

 

Формалізовано основні теоретико-методичні аспекти формування стратегії 

підвищення енергоефективності промислового регіону. Розроблено стратегічну 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%94%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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карту та сценарії підвищення енергоефективності в промисловості Харківської області. Наведено розробки 

управлінських рішень за результатами контролінгу логістичної діяльності. 

 

 

Братковська К. О. Мінімізація витрат на енергоресурси підприємств водопостачання та 

водовідведення на мікроекономічному рівні / К. О. Братковська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. 

–  № 8(170). – С. 133-143. 

            Р/1545 

 

У статті розглянуто зниження витрат на енергоресурси підприємств водопостачання та водовідведення за 

рахунок оптимізації енергозабезпечення з використанням нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. 

Запропоновано алгоритм оптимізації джерел енергозабезпечення на мікроекономічному рівні, який враховує 

мінімізацію собівартості виробництва енергоресурсу та динаміку цін на енергоносії. 

 

 

Б 17288 

   69 
 

    Будівельне виробництво [Текст] : міжвід. наук.-техн. зб. / НДІ будівельного вир-ва. - К. : [НДІБВ]. -   

   № 56. - К., 2014. - 130 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Калюжний А. П. Енергозбереження при будівництві напірних систем водопостачання і 

водовідведення. – С. 51-55. 

 

В роботі розглядається питання опосередкованого енергозбереження за рахунок будівництва і 

водовідведення з визначенням мінімальних втрат напору по довжині для труб із поліетилену. Відповідно до 

цього визначено основні формули  та запропоновано алгоритм розрахунку коефіцієнта гідравлічного тертя в 

трубах. Розроблено і впроваджено програмний комплекс «Pipeline»   для труб із поліетилену для всіх 

діаметрів та тисків згідно ГОСТ 18599-2001 ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

 

Б 17289 

   69 
 

    Будівельне виробництво [Текст] : міжвід. наук.-техн. зб. / НДІ будівельного вир-ва. - К. : [НДІБВ]. -   

   № 55. - К., 2013. - 103 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Бєленкова О. Ю., Остапенко І. О. Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності. – С. 

28-31. 

 

У статті запропонований підхід до економічної оцінки впровадження заходів з підвищення 

енергоефективності житлових будинків, що включає в себе не тільки розрахунок витрат на кожен захід, 

оцінку щорічної економії   тепла та загальновідомих показників економічної оцінки інвестиційних проектів 

(Took, NPV, SRR ) а й проведення аналізу чутливості проекту до різноманітних факторів. 

 

 

Б 17281 

   338 
 

    Вісник економіки транспорту і промисловості [Текст] = The bulletin of transport and industry economics : 

зб. наук.-практ. ст. / Українська державна академія залізничного транспорту. - Х. : [Вид-во УкрДАЗТу]. -   

   № 50 : Спецвипуск. - Х., 2015. - 341 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Печеник А. Н. Букреева О. С. Беловол А. В., Тернюк Н. Э. Адаптивный подход к регулированию 

состояния «Эффект/затраты» у потребителей и предприятий, изготавливающих энергосберегающую 

технику для железных дорог. – С. 259-266. 

 

Рассмотрены особенности применения адаптивного подхода для повышения социально-экономической 

эффективности энергосберегающей инновационной техники для железных дорог. Разработаны экономико-

математические зависимости для учета влияния изменяющихся соотношений «эффект/затраты» у 
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производителей и потребителей инноваций. Определена необходимость применения макроэкономического 

воздействия, стимулирующего создание полифункциональных инноваций, обновление номенклатуры 

продукции и технологии производства для целевого управления этим соотношением, а также направленного 

подбора инноваций для обеспечения предельно высоких его значений. 

 

 

Водоугольное топливо на основе органосодержащих сточных вод / А. С. Макаров, Р. Е. Клищенко, А. И. 

Егурнов, Т. А. Пахарь // Уголь Украины. – 2015.– № 1-2. – С. 73-78. 

 

            Р/029 

 

Исследованы электрокинетические и седиментационная устойчивость водоугольного топлива на основе 

углей марок А и Т. В качестве дисперсионной среды служили органосодержащие сточные воды. 

Исследовано влияние добавок углеродсодержащих наноматериалов – электроокисленного графита и 

шунгита на электроповерностные свойства и стабильность полученных образцов ВУТ. Установлено, что 

введение электроокисленного графита и шунгита способствуют возрастанию  потенциала поверхности 

углей, что должно усилить диспергирование частиц дисперсной фазы в ВУТ. Седиментационная 

устойчивость ВУТ в присутствии углеродсодержащих наноматериалов увеличивается с 0,25 до 3–3,5 сут. 

 

 

Б 17209 

   622 
 

    Гірнича електромеханіка та автоматика [Текст] : науково-технічний збірник / [Національний гірничий 

ун-т]. - Д. : [НГУ]. -   

   Вип. 93. - Д., 2014. - 160 с. : іл., табл. 

 

Зі змісту 

   Шкрабец Ф. П. Красовский П. Ю.  Расчет технологических потерь электроэнергии в воздушных ЛЭП 

с учетом срока эксплуатации. – С. 48-50. 

 

Предложена методика расчета нормативных потерь электроэнергии в воздушных ЛЭП, которая учитывает 

динамику изменения в течение срока эксплуатации активного сопротивления фазных проводов и, 

соответственно, динамику изменения нагрузочных потерь в воздушных ЛЭП систем электроснабжения. 

 

 

 

 Гуржій Н. М. Впровадження стратегії енергозбереження як ключовий фактор у підвищенні 

ефективності діяльності промислового підприємства /  Н. М. Гуржій, А. І. Оверченко // Вісник 

Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. –  № 12. – С. 129-137. 

 

            Р/2354 

 

У статті розглянуто теоретичні основи енергозбереження та енергоефективності. Наведено рекомендації, 

визначені міжнародним  стандартом  ISO 5001. Визначено сутність енергетичної стратегії та її вплив на 

підвищення виробництва. Розглянуто процес впровадження енергозберігаючих заходів на прикладі 

конкретного промислового виробництва. Запропоновано способи оцінки успішності впровадження 

енергетичної стратегії на підприємстві. 

 

 

 

Денисюк  С. П. Інтеграція показників енергоефективності в процес оцінки енергоефективності в 

секторі транспорту / С. П. Денисюк, В. П. Опришко // Електрифікація транспорту. – 2015. – № 9. – С. 24-30. 

  

            Р/2352 

 

У статті проаналізовано та досліджено особливості показників ефективності в секторі  транспорту. Ретельно 

розглянуті тенденції енергоспоживання пасажирського та вантажного залізничного транспорту. 

Проаналізовано показники енергоефективності для сектору залізничного транспорту за трьома рівнями. 

Досліджено методику ІЕА для аналізу тенденцій енергоспоживання.  Проілюстровано піраміди показників 

енергоефективності для вантажного та пасажирського залізничного транспорту. Представлено різні форми 
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декомпозиційного аналізу для відокремлення факторів у структурній і кількісній складових 

енергоспоживання. 

Б 17260 

   62 

 

Дніпродзержинський державний технічний університет. 

    Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету: (технічні 

науки). [Текст] = Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического 

университета (технические науки) : [наук. вид.]. - Дніпродзержинськ : [ДДТУ]. 

   Вип. 2 (25). - Дніпродзержинськ, 2014. - 223 с. 

 

Зі змісту: 

   Клюшник В Г. Витоки струму в електричних системах з напівпровідниковими силовими 

перетворювачами. – С. 107-109. 

   Дорошенко О. І., Водічев  В. А. Щодо фізичних основ моделювання електроенергетичних систем. – С. 

110-115. 

 

 

 

Дослідження перспектив впровадження когенераційних технологій в комунальній енергетиці / С. Ю. 

Андрєєв, В. А. Маляренко, І. О. Темнохуд  [та ін.] // Восточно-Европейский журнал  передовых технологий. 

– 2015. –  № 2/8(74) . – С. 11-17. 

 

            Р/1872 

 

Проведено аналіз електрогенеруючих  установок малої потужності, що застосовуються при передачі 

існуючих котелень у міні-ТЕЦ. Представлено основні порівняльні характеристики ГПД та ГТУ для малих 

енергогенеруючих об’єктів. Оцінено можливість реалізації принципів когенерації на прикладі котельні КП 

«ХТМ».  

 

 

Р 353833 

   69 

 

    Енергоефективність в будівництві та архітектурі [Текст] = Energy-Efficiensy in Civil Engineering and 

Architecture : наук.-техн. зб. / Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : [КНУБА]. 

   Вип. № 7. - К., 2015. - 405 с. 

 

В збірнику розміщено статті, присвячені різним аспектам комплексного впровадження принципів 

енергозаощадження в об’єктах будівництва та архітектури. 

 

 

К вопросу энергосберегающей реконструкции систем  теплоснабжения с паровыми котельными / Л. Л. 

Товажнянский, Л. Л. Капустенко, П. А. Перевентайленко [и др.]  // Інтегровані технології та 

енергозбереження. – 2015. – № 3. – С. 3-7. 

            Р/1323 

 

В Украине системы централизованного теплоснабжения обеспечивают нужды около 55% населения страны. 

Потребление энергии жилым фондом городов страны почти вдвое выше европейских. 

 

 

 

Б 17258 

   621.3 
 

    Корінько, Іван Васильович.  

    Енергозбереження та енергоефективність [Текст] : монографія / І. В. 

Корінько, Ю. О. Панасенко, М. О. Рудий ; Харківський нац. ун-т міського 

господарства імені О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 163 с. : рис., табл. - 

Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Розділ 1. Водопровідно-каналізаційне господарство як система енергоспоживання 

Розділ 2. Політика енергозбереження та підвищення енергоефективності у водопровідно-каналізаційному 

господарстві 

Розділ 3. Методологія енергозбереження та енергоефективності 

Розділ 4. «Дорожня карта» та фінансова модель енергоресурсозбереження та енергоефективності 

Розділ 5. Індикатори і техніко-економічні результати енергоресурсозбереження та енергоефективності 

Розділ 6. Нормативно-правове забезпечення 

Розділ 7. Енергозбереження та енергоефективність з позицій безпеки та надійності підприємств ВКГ  

Додаток А. Економіко-математичне моделювання скорочення витрат електроенергії 

Додаток Б. Структура споживачів електричної енергії на ВКГ 

Додаток В. Характеристика відцентрованих насосів для питної води, що знаходяться в експлуатації на 

підприємствах ВКГ України 

Додаток Г. Насосні агрегати та технології з додатковим обладнанням компанії «VARNA» (м. Харків) 

Додаток Д. Вибір насосного обладнання 

Додаток Е. Методика визначення вартості життєвого циклу та лімітної ціни інновацій у сфері 

енергозбереження та енергоефективності. 

 

 

Костик Л.    Електромагнітна    сумісність   енергоощадних      джерел    світла / Л. Костик, Я. Осадца, 

М. Липовецький // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2015. – № 2(78). – С. 

184-190. 

            Р/1177 

 

Одним із способів економії електричної енергії, яка споживається освітлювальними установками, є 

використання енергоощадних ДС.  

   На основі порівняльного аналізу отриманих параметрів електромагнітної сумісності з нормативними 

встановлено, що близько 86% продукції представленої на ринку України, не відповідає вимогам державного 

та міжнародного стандартів. 

 

 

Красник В. Г. Перспективы использования энергосберегающих технологий на предприятиях 

угольной промышленности Украины / В. Г. Красник, Н. М. Уланов // Уголь Украины. – 2015. –  № 1-2. – 

С. 44-49. 

            Р/029 

 

 «Чтобы использовать теплоту, выделяемую различными материальными потоками, образующимися в 

процессе добычи угля, целесообразно применять тепловые насосы, в которых теплота преобразуется с 

высокой энергетической эффективностью, поскольку это экологически чистые, надежные в эксплуатации, 

универсальные по виду низкопотенциального источника и уровню мощности, полностью 

автоматизированные и с длительным сроком службы установки». 

 

 

Куделя П. П. Термодинамічні особливості трансформації теплоти в теплових насосах із тепловим 

приводом / П. П. Куделя, С. В. Дубовський // Відновлювана енергетика. – 2015.– № 2. – С. 72-79. 

            Р/1908 

 

Дослідження термодинамічного принципу роботи ТН із тепловим приводом у даній роботі ґрунтується на 

фундаментальному рівні Другого закону термодинаміки. Розглянуто дію ТН за двома різними схемами: 

об’єднуючою і роз’єднуючою. Встановлено зв'язок та відмінність між такими показниками ефективності як 

коефіцієнт перетворення φ (СОР), ексергетичний ККД ηех і коефіцієнт термодинамічної ефективності ηТЕ. 

Оцінено вплив необоротної теплопередачі на ηех  і СОР. 
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Р 354292    

 621.3 
 

Купчак, Володимир Романович. Стратегічне управління 

енергозбереженням і енергоефективністю у регіональних соціально-

економічних системах: проблеми теорії і практики [Текст] : [монографія] / 

Купчак Володимир Романович. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2015. - 374 с. : 

рис. - Бібліогр.: с. 341-370. 

 

На основі аналізу досліджень вітчизняних та закордонних учених, вивчення 

ретроспективної й сучасної інформації про стан енергетичної сфери регіонів 

України визначено перспективні напрями й необхідні умови підвищення 

енергоефективності господарств регіону, сформовано механізм досягнення 

поставлених задач розвитку регіональних енергосистем.  Концептуально 

викладено стратегію формування системи  ефективного управління 

енергоспоживанням для регіонального паливно-енергетичного балансу господарства України. 

 

 

Лабай В. И. Дослідження ексергоефективності та шляхів енергозбереження системи кондиціювання 

повітря операційних чистих кімнат /  В. Й. Лабай, Д. І Гарасим // Холодильна техніка та технологія. – 

2015. – Т. 51, Вип. 4. – С. 53-59. 

            Р/1562 

 

У статті наведений аналіз ексергоефективності впровадженої центральної прямотечійної системи 

кондиціювання повітря (СКП) операційних чистих кімнат, отриманий на її інноваційній математичній 

дослідницькій моделі залежно від різних факторів, що впливають на її роботу, та запропоновані шляхи 

енергозбереження для цієї СКП.  

   

Р 353837 

   621.3 

 

    Лежнюк, Петро Дем'янович.  

    Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням 

їх фрактальних властивостей [Текст] = On-line Forecasting of Electric Energy Consumption Systems Electric 

Loads, Using their Fractal Properties : монографія / П. Д. Лежнюк, Ю. А. Шуллє ; Вінницький нац. техн. ун-т. - 

Вінниця : ВНТУ, 2015. - 104 с. 

 

У роботі розглядаються питання підвищення ефективності керування електроспоживанням за рахунок 

розроблення методу і моделей оперативного прогнозування електричних навантажень систем 

електроспоживання з використанням їх фратальних властивостей. 

 

 

Маляренко О. Є.  Прогнозування рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням 

потенціалу енергозбереження при структурних змінах в економіці / О. Є. Маляренко, Н. Ю. Майстренко 

// Проблеми загальної енергетики. – 2015. – Вип. 2(41) . – С. 14-22. 

            Р/1439 

 

Надано методичний підхід та математичну модель прогнозування рівнів кінцевого споживання паливно-

енергетичних ресурсів з з урахуванням потенціалу енергозбереження при структурних змінах  між видами 

економічної діяльності з особливостями впровадження енергозберігаючих технологій у виробничій і 

невиробничій сфері країни. Проведено прогнозні розрахункові обсяги кінцевого споживання паливно-

енергетичних ресурсів та потенціалу енергозбереження від структурних змін за укрупненими видами 

економічної діяльності. 

 

 

Математическое моделирование энергетически эффективных режимов управления универсальными 

абсорбционными низкотемпературными камерами /  А. С. Титлов, Г. М. Редунов, Д. П. Гожелов, Н. Е. 

Озолин  // Холодильна техніка та технологія. – 2015. – Т. 51, Вип. 4. – С. 70-74.  

            Р/1562 

 

Обсуждаются вопросы снижения энергопотребления в универсальных абсорбционных низкотемпературных 

камерах за счет совершенствования традиционного режима позиционного управления. 

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%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Р 353524 

   621.3 

 

 

    Матусевич, Олександр Олександрович.  

    Удосконалення методології системи технічного обслуговування і ремонту 

тягових підстанцій [Текст] : монографія / О. О. Матусевич ; Дніпропетровський 

нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. - Д. : [Дніпропетр. нац. ун-т 

залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна], 2015. - 297 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 

278-293. 

 

У монографії виконано системний аналіз процесу технічного обслуговування, 

ремонту та діагностування силового обладнання тягових підстанцій. Запропоновано 

математичну модель удосконалення системи технічного обслуговування, ремонту та 

діагностування електрообладнання, що базується на аналізі ризиків експлуатації; 

методологією автоматизації системи технічного обслуговування і ремонту та 

діагностування основного силового обладнання тягових підстанцій 

електрифікованих залізниць. 

 

 

Р 353529 

   669 
 

    Металлургическая теплотехника [Текст] : сб. науч. тр. / Нац. металлург. акад. Украины. - Д. : Новая 

идеология,  - 

   Вып. 5 (20). - Д., 2013. - 196 с. - Библиогр. в конце ст. 

 

Из содержания: 

   Корнеев С. В. Энергопотребление электродуговых печей при использовании футеровки различных 

типов. – С. 85-94. 

 

В работе представлен анализ особенностей тепловой работы футеровки электродуговых печей в различные 

технологические периоды. Показано, что на основе методов математического моделирования тепловых 

процессов, возможно прогнозировать энергопотребление печей при переменном графике работы с учетом 

таких характеристик печи как ѐмкость, материалы футеровки печи, время простоев печи в закрытом и 

открытом состояниях и т.д. 

 

   Кошельнік О. В. Розробка водневих енергоперетворюваючих систем для генерації пікової потужності. 

– С. 95-101. 

 

Розроблено та проаналізовано принципові схеми водневих пікових енергоблоків різної компоновки. 

Запропоновано введення додаткової системи перегріву енергоносія з водневою турбіною, що дозволяє 

підвищити ККД комбінованого паротурбінного циклу та забезпечити високу маневреність і додаткове 

вироблення електроенергії в порівнянні з базовим варіантом навантаження енергоблоку. 

 

   Кремнев В. Е., Адаменко Д. С., Кремнев Е. В. Эксергетический анализ систем теплоснабжения. – С. 102-

109. 

 

Проведен эксергетический анализ существующих систем теплоснабжения. Подробно рассмотрена методика 

эксергетического анализа для указанных систем. Показано, что замена водогрейных котлов, отапливаемых 

природным газом, тепловыми насосами, целесообразно при значениях удельного расхода природного газа 

более 0,11 м
3
 / (кВт.час). Предложен  критерий для сравнения систем теплоснабжения от теплообменника и 

от теплового насоса. Показано, что  с точки зрения эксергетического анализа, повышающая 

термотрансформация теплоты в тепловом насосе, более эффективна, чем понижающая термотрансформация 

в теплообменнике. 

 

 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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    Металлургическая теплотехника [Текст] : сб. науч. тр. / Нац. металлург. акад. Украины. - Д. : Новая 

идеология,  - 

   Вып. 6 (21). - Д., 2014. - 128 с. - Библиогр. в конце ст. 

 

Из содержания: 

   Спирин Н. А., Гилѐва Л. Ю., Лавров В. В., Истомин А. С., Гурин И. А. Оптимизация распределения 

энергетических ресурсов в доменном цехе при изменении параметров плавки. – С. 66-74. 

 

В работе представлена модель оптимизации распределения энергетиеских ресурсов в доменном цехе с 

учетом изменения параметров плавки. Оптимизационная модель позволяет прогнозировать параметры 

инжектируемого топлива на отдельных доменных печах в различных технологических ситуациях работы 

цеха. По представленной модели разработана информационно-моделирующая система оптимизации 

распределения природного газа в доменном цехе. Приведены результаты сравнительного анализа 

распределения   природного газа на основе               данных работы доменного цеха    ОАО « 

Магнитогорский металлургический комбинат».  

 

   Барішенко О. М., Єрмакова Ю. С. Підвищення ефективності паливовикористання в термічних печах. 

– С. 101-107. 

 

В статті наводиться розрахунок теплових витрат термічної печі на основі імітаційної математичної моделі з 

широким спектром варіювання параметрів. Результати моделювання обґрунтовують доцільність 

використання теплообмінних апаратів на термічних печах, в яких відбувається теплова обробка матеріалів 

при низьких температурах. 

 

 

 

Модернізація системи опалення будівлі з використанням теплового насоса типу «повітря-рідина» / Б. 

І. Басок, О. М. Недбайло, М. В. Ткаченко [та ін.]  // Промышленная теплотехника. – 2015. – Т. 37,  № 5. – С. 

68-73. 

            Р/517 

 

 Наведений опис оригінального технічного рішення щодо  використання теплового насосу для опалення 

частини адміністративної будівлі. Розроблена гідравлічна схема підключення та виконаний підбір 

теплотехнічного обладнання до неї. Проаналізована енергоенергетична ефективність використання 

теплового насоса в опалювальний період.                                                                                                                                    

 

 

Морозюк Л. И. Тригенерация – источник энергосбережения в малой энергетике для аграрного 

сектора / Л. И. Морозюк, С. В. Гайдук, Б. Г. Грудка  // Холодильна техніка та технологія. – 2015. – Т. 51, 

Вип. 4. – С. 65-69. 

 

            Р/1562 

 

В работе рассмотрены вопросы энергосбережения в аграрном производстве, использующем малые 

энергетические установки, путем организации систем тригенерации – круглогодичного производства 

электроэнергии, тепла и холода. 
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    Новітні технології в електроенергетиці, Міжнар. наук.-техн. конф. (5 ; 2015 ; Харків).  

    Матеріали V Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції "Новітні технології в 

електроенергетиці" [Текст] / НАН України, Нац. енергетична компанія України, Харківський нац. ун-т 

міського господарства імені О. М. Бекетова, Бєлгородський держ. технол. ун- імені В. Г. Шухова. - Х. : 

ХНУМГ, 2015. - 121 с. : 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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96,%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%285;%202015;%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%29
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 Зі змісту: 

    Маляренко В. А., Шубенко О. Л., Санецький О. В.  Електроенергетика України. Перспективи 

впровадження когенераційних технологій.  – С. 5-9 

   Маляренко В. А., Андрєєв С. Ю. , Темнохуд І. О. Перспективи і шляхи виробництва електроенергії на 

котельнях за рахунок когенерації. – С. 9-11. 

   Маляренко В. А. , Темнохуд І. О.  Особливості електропостачання при впровадженні когенераційних 

технологій.– С. 12-21. 

   Темнохуд І. О. Електротехнічна модернізація котельні як електрогенеруючого об'єкта енергосистеми. 

–  С. 27-33 

   Абєлєшов В. І.  Деякі аспекти сучасних технологій використання енергії сонячної радіації у 

виробництві електроенергії. – С. 39-40. 

   Абраменко І. Г., Ганусовський В. Підвищення енергоефективності електроприводів в мережах 

електропостачання. – С. 41-43. 

   Гузенко В. В. Розробка технологічної енергоефективної лінії для переробки грубих кормів у 

тваринництві. – С. 44. 

   Цвіркун Я. О., Лактінов С. О. Геоінформаційні технології в електроенергетиці. –  С. 52-53. 

   Кулалаєва Н. В., Михайлюк В. О.  Енергоефективність як пріоритетний напрям сталого розвитку. – С. 

55-58. 

   Сапрыка А. В., Кравченко Ю. П. Применение нанотехнологий в наружном освещении. – С. 59-61. 

   Маляренко В. А., Швець С. В., Швець В. Г. Реконструкція енергетичних систем при наявності джерел 

альтернативної енергії.– С. 62-63. 

   Карталюк, І. Т., Дорохов  А. В., Карюк А. О.  Результати перевірки працездатності трансформатора із 

перпендикулярною намоткою обмоток  – С. 90-95. 

 

 

Овчаренко Д.  М.  Методичні підходи до оцінки доцільності інвестування у заходи з енергозбереження 

/ Д. М. Овчаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. –  № 19. – С. 53-57. 

            Р/2124 

 

У статті проаналізовано перешкоди до прийняття ефективних управлінських рішень у сфері 

енергозбереження. Запропоновано удосконалити механізм відбору заходів з енергозбереження та вибору 

пріоритетності їх реалізації в умовах невизначеності. Визначено критерії оцінки доцільності інвестування у 

заходи з енергозбереження та їх вагомості у групових критеріях вищих рівнів. Запропоновано удосконалити 

методичний підхід до прийняття управлінських рішень щодо інвестування у сфері енергозбереження на 

основі сформованої нечіткої бази знань, що визначається системою логічних висловлювань типу «якщо – то, 

інакше». 

 

 

Овчарова С. В. Исследование потерь активной энергии в асинхронном электродвигателе в 

эксплуатационных условиях / С. В. Овчарова, А. А. Стребков // Восточно-Европейский журнал  передовых 

технологий. – 2015. – № 2/8(74) . – С. 22-28. 

            Р/1872 

 

В данной статье представлены результаты аналитического исследования потерь активной мощности в 

асинхронном электродвигателе с короткозамкнутым  ротором в функции загрузки на валу и температуры 

окружающей среды. Был введен коэффициент потерь активной мощности в асинхронном двигателе, 

представляющий собой отношение потерь активной мощности к активной мощности на валу 

электродвигателя. 

 

 

Б 17399 

   663 

 

Одеська національна академія харчових технологій. 
    Наукові праці [Текст] : [збірник.]. - О. : Одеська нац. академія харч. технологій. - (Серія: Технічні науки).    

   Вип. 47, т. 1. - О., 2015. - 203 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 Бурдо О. Г. Технологии направленного энергетического действия в АПК. – С. 4-10. 

 Ткаченко С. Й., Дишлюк С. В., Пішеніна Н. В.  Метод раціоналізації використання вторинної теплової 

енергії в системі з парком резервуарів. – С. 142-147. 

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%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%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%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
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 Гиренко Д. В., Демянчук Е. А. Энергоэффективная технология синтеза низкоконцентрированных 

растворов гипохлорита натрия для медицины и ветеринарии. – С. 174-179. 

 

 

Перекрест А. Л. Науково-прикладні аспекти енергоресурсозбереження в комунальній енергетиці / А. 

Л. Перекрест, С. С. Романенко // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2015. – Вип. 2. – С. 162-

170. 

            Р/2233 

 

Для зменшення затрат на енергоресурси в комунальній енергетиці доцільно використовувати системний 

підхід, за яким чіткими складовими виступають енергоспоживання, енерговикористання й енергокерування. 

 

 

Р 353942 

   622 
     

    Потенциал электроэнергоэффективности и пути его реализации на 

производствах с подземными способами добычи железорудного сырья 
[Текст] : монография / Синчук И. О., Гузов Э. С., Яловая А. Н., Бойко С. Н. ; 

под. ред. Синчука О. Н. - Кременчуг : Изд-во ЧП Щербатых А. В., 2015. - 296 с. 

 

В монографии изложены вопросы состояния, и производственной 

необходимости, пути повышения энергоэффективности функционирования 

отечественных железорудных предприятий  с подземными способами добычи 

железорудного сырья. Предложены пути реализаций мероприятий по 

повышению электроэнергоэффективности данных видов горных предприятий, 

начертаны возможные достижимые границы реализации уровня имеющегося 

электроэнергетического потенциала. 

 

 

Ратнер В. М. Снижение технологического расхода электроєнергии, повышение качества 

электроснабжения при переводе сельскохозяйственных сетей 10 / 0.4 кВ на систему электроснабжения 

«глубокий ввод» / В. М. Ратнер, А. С. Кириенко, Е. В. Иванова  // Электрические сети и системы. – 2015. –  

№ 3. – С. 27-34. 

 

            Р/1943 

 

«Повсеместно часть распределительных сетей 0,4/0,23 кВ, находится в крайне неудовлетворительном 

техническом состоянии, они являются источником существенных потерь, из-за наличия в сетях проводов 

различных марок нерасчетных сечений, окисленных скруток, несимметрических нагрузок, большой 

протяженности, отсутствия стабильности уровня напряжения, несимметрии токовых нагрузок, 

неполнофазных режимов, износа оборудования и т.д.». 

 

 

Скриль В. В. Сучасні методичні підходи до оцінки системи енергозбереження підприємства / В. В. 

Скриль, Д. П. Поденко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. –  № 11. – С. 

231-245. 

            Р/2354 

 

Стаття присвячена аналізу та оцінки систем енергозбереження на промислових підприємствах. 

Обґрунтовано, що при різних умовах можуть бути використані різні критерії та показники. Встановлено, що 

раціональне використання енергоресурсів можливо за умови формування і реалізації програм 

енергозбереження. 

 

 

Стан та перспективи використання глибоких свердловин для забезпечення споживачів тепловою та 

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

України. – 2015. –  № 3. – С. 39-47. 

 

            Р/423 
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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. 
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   624 
 

    Строительство, материаловедение, машиностроение [Текст] : сб. науч. тр. 

/ ГВУЗ "Приднепровская гос. акад. строительства и архитектуры". - Д. : 

[ПГАСА]. 

   Вып. 83. - Д., 2015. - 221 с. - (Серия: Безопасность жизнедеятельности). 

     

Из содержания: 
   Беликов А. С., Шаломов В. А., Кравчук А. М., Зибров И. Ф. Конструктивные 

решения жилых зданий с учетом решения задач энергосбережения. – С. 46-

52. 

 

Научная новизна. Новые энергоэффективные требования к ограждающим 

конструкциям позволили получить сравнительную оценку параметров для основных видов строительных 

материалов, отвечающих нормативным требованиям.  

 

 

Темченко О. А.  Оцінювання ефективності застосування гірничої технології з позиції енергоємності / 

О. А. Темченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. –  № 9(171). – С. 250-257.     

            Р/1545 

 

У статті обґрунтовано об’єктивну необхідність використання запропонованих критеріїв і розробленої 

економіко-математичної моделі з метою формування розробки залізорудних родовищ з урахуванням 

забезпечення раціональної енергоємності технологічних процесів та надійності роботи 

гірничотранспортного обладнання в кар’єрах. Розроблено науково-методичний підхід щодо формування 

енергетичної складової відкритої гірничої технології в контексті проведення енергетичного оцінювання 

варіантів впровадження  енергозберігаючих заходів на основі встановлення енергоємності технологічних 

процесів видобутку і переробки залізорудної сировини з урахуванням отримання інтегрального ефекту.  

 

 

Р 353453 

   621.1 
 

    Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. металургійна акад. 

України. - Д. : Нова ідеологія, 2014 - ,   

   Вип. 6. - Д., 2014. - 144 с. 

 

У збірнику рецензуються результати робіт, які відповідають напрямам досліджень спеціальності «Технічна 

теплофізика та промислова енергетика». Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових 

видань, в яких можуть публікувати  результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук. 

 

Тимченко Н. П. Електроопалення і питання забезпеченості ПЕР України / Н. П. Тимченко // 

Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2015. –  № 3. – С. 26-35. 

            Р/1056 

 

Були одержані оцінки перспектив впровадження енегоефективних технологій електроопалення за 

допомогою порівняльного аналізу стану паливно-енергетичних балансів (ПЕБ) України і 16 показових країн: 

Канади, скандинавських держав (Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії), Білорусі, Польщі, Словаччини, США, 

КНР, Японії, Німеччини, Франції, Великої Британії, РФ. 

 

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Б 17296 

   656 
 

    Транспортні системи та технології перевезень [Текст] : зб. наук. пр. / Дніпропетровський національний 

університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Д. : [Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту 

залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. -   

   Вип. 8. - Д., 2014. - 139 с. : герби, рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос. та англ.  

 

Зі змісту: 
   Азявчиков Н. А., Пожидаєв С. А. Энергоэффективные решения в проектах развития инфраструктуры 

железнодорожных станций и узлов. – С. 5-12. 

 

Цель – оценка энергоэффективности технических и технологических решений в проектах развития 

инфраструктуры железнодорожных станций на примере сортировочной станции Минск-Сортировочный. 

 

 

Увеличение мощности рекуперации в процессе производства карбамида /  Л. М. Ульев, О. А. 

Шумакова, П. С. Варбанов, В. Н. Шпилька // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2015. –  № 3. – С. 

21-25. 

            Р/1323 

 

Целью данного проекта является обследование процесса производства карбамида до поступления на 

грануляцию. Были выявлены существенные недостатки существующей теплообменной системы, которая 

приводит к увеличению энергопотребления, так как стоимость на энергоносители с каждым годом 

возрастает, а их количество на земле уменьшается, то возникла необходимость сокращать потребление 

энергоносителей и увеличивать мощность рекуперации теплоты.   

  

 

Ульєв Л. П.   Визначення потенціалу енергозбереження процесів стабілізації та поділу гідродеалкілату 

на установці виробництва бензолу / Л. П. Ульєв,   П. Варбанов,  М. В. Ільченко   // Інтегровані технології 

та енергозбереження. – 2015. –  № 3. – С. 15-19. 

            Р/1323 

 

 «Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів в промисловості пов’язано з широкомасштабною 

реалізацією сучасних енергозберігаючих технологій, створенням енерготехнологічних комплексів… 

   Застосування методів теплоенергетичної інтеграції дозволяє домогтись істотної фінансової економії за 

рахунок мінімізації використання зовнішніх енергоносіїв, шляхом максимізації рекуперації теплоти в 

рамках розглянутої енерготехнологічної системи». 

 

 

Р 353537 

   62 
 

    Ущаповський, Костянтин Валерійович.  

    Проблеми енергозбереження [Текст] : монографія / К. В. Ущаповський, А. Ю. Пустовой, Ю. Д. Костін ; 

Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. - Х. : [Компанія СМІТ], 2015. - 263 с. : табл. - Бібліогр. : с. 191-224. 

-  Дод. тит. арк. англ. 

 

У монографії запропоновано вирішення науково-практичного завдання з обґрунтування теоретико-

методологічних засад удосконалення економічних механізмів підвищення енергоефективності на 

виробничих підприємствах. Обґрунтовано напрямок удосконалення цінової політики, вилучення 

трансферного ціноутворення та створення інноваційних енергозберігаючих технологій. 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць. - Х. : НТУ "ХПІ". - 

(Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси). -   

   № 11 (1120). - Х., 2015. - 220 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D1%89%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%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%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


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

Зі змісту: 

    Атаманюк І. П., Волосюк  Ю. В. Метод прогнозування споживання електроенергії на основі апарату 

канонічних розкладань випадкових процесів. – С. 51-56. 

 

Запропоновано метод прогнозування споживання електроенергії на основі апарату канонічних розкладань 

випадкових процесів. Метод повністю враховує особливості процесу споживання електроенергії 

(нестаціонарність, значна післядія, наявність нелінійних стохастичних зв’язків), що дозволяє підвищити 

якість вирішення задачі прогнозування. Результати чисельного експерименту на основі статистичних даних 

підтвердили високу ефективність запропонованого методу. 

 

   Галущак І. Д., Курляк П. О. Дослідження надійності ефективності роботи електрообладнання об’єктів 

нафтогазового комплексу. – С. 115-121. 

 

Досліджено способи забезпечення електромагнітної сумісності електротехнічних комплексів  газотурбінних 

компресорних систем магістральних газопроводів при впроваджені вакуумних вимикачів, а також 

підвищення надійності і якості зовнішнього електропостачання.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Р 353385 

   62 

 

"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць. - Х. : НТУ "ХПІ". - 

(Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика).   

   № 13 (1122). - Х., 2015. - 152 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Варшамова І. С., Середа О. Г., Фонта Н. Г. Підвищення надійності захисту електричних мереж 

побутового призначення за рахунок використання комплексних критеріїв спрацьовування. – С. 3-19. 

  Виговський В. С. , Грищук Ю. С. Автоматизація керування живильними насосами енергоблоку 

потужністю 200 мВт. – С. 20-31. 

  Волкова О. Г. Требования к контактным материалам коммутационных устройств. – С. 32-35. 

  Болюх В. Ф., Олексенко  С. В. Влияние числа радиальных резервов ферромагнитного экрана на 

показатели линейного индукционно-динамического преобразователя. – С. 45-60. 

   Марков В. С., Поляков И. В., Кожемякин С. М. Проблематика использования асинхронных 

генераторов на ветроэлектростанциях и их моделирование. – С. 61-74. 

  Михайленко В. В. Досліження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з 

семизонним регулюванням вихідної напруги і електромеханічним навантаженням. – С. 75-80. 

  Грецких С. В. Анализ влияния магнитной проницаемости стальных элементов железобетонных 

конструкций домов на уровень ослабления геомагнитного поля в поля в помещениях. – С. 81-89. 

   Юферов В. Б., Катречко В. В., Шарый С. В., Ткачева Т. И., Свичкарь А. С., Швец М. О., Ильечева В. О. 

Расчет и модификация магнитной системы для сепарационных экспериментов. – С. 90-96. 

   Юферов В. Б., Катречко В. В., Шарый С. В., Ткачева Т. И., Свичкарь А. С., Швец М. О., Ильечева В. О.  

Расчет движения заряженных частиц в скрещенных полях. – С. 97-106. 

  Грицюк В. И. Модифицированные робастные гребневые оценки для определения выбросов. – С. 107-

115. 

  Безотосный В. Ф., Козлов В. В., Набокова О. В. Применение токовихревого частного баланса  для 

контроля свойств материалов накладными преобразователями. – С. 116-121.  

  Важинский А. И., Гусев А. А. Использование диагностических данных приводов станов в 

автоматических системах измерения длины проката. – С. 122-128. 

  Моисеев А. Н., Воинов В. В. Релейное регулирование выходного напряжения автономного источника 

электропитания ля газотранспортных сетей. – С. 128-132. 
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    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць. - Х. : НТУ "ХПІ". - 

(Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва). -  

   № 25 (1134) : Ювілейний вісник до 130 річчя Національного технічного університету "ХПІ". - Х., 2015. - 

208 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 
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Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

Зі змісту: 

   Голобова О. М. , Ларка М. І. Аналіз рівня використання потенціалу енергозбереження в 

промисловості України. – С. 127-134. 

 

Стаття присвячена проведенню аналізу розвитку і впровадження нетрадиційних та відновлюваних джерел 

енергії на промислових підприємствах України. При оцінюванні економічно доцільного рівня міжгалузевого 

потенціалу енергозбереження було виявлено найбільш ефективні заходи щодо використання вторинних 

енергетичних ресурсів для виробництва енергії, впровадження засобів обліку та регулювання споживання 

енергоресурсів та створення автоматизованих систем управління їх споживанням. 
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"Харківський політехнічний інститут", національний технічний університет . 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : зб. наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Серія: 

Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування).  -  

   № 16 (1125). - Х., 2015. - 184 с. 

      Зі змісту: 

   Шульгін Ю. В., Жнітов Я. В. Дослідження можливостей енергозбереження у технології виробництва 

залізобетону. – С. 157-161. 

 

Представлена авторами стаття є дослідженням ефективності енергоносіїв, які застосовуються в теплових 

установках для теплової обробки залізобетонних виробів. 

 

 

Хорольський В. П. Інтелектуальна система управління електроспоживанням стаціонарних установок 

шахт / В. П. Хорольський, М. І. Шпанько // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: 

Технічні науки. – 2015. –  № 4(227). – С. 173-179.    

                                                                                                                                                                       Р/1055«Т» 

 

Запропоновано для впровадження на шахтах криворізького залізорудного басейну типову інтелектуальну 

систему управління електроспоживанням стаціонарних установок. Прогнозування витрат електроенергії 

активної та реактивної потужностей, розпізнавання виробничих ситуацій та випереджене керування 

оптимальними режимами роботи стаціонарних установок виконано за допомогою штучних нейронних 

мереж. Обґрунтовано доцільність використання робастних алгоритмів прогнозування довгострокових 

витрат електроенергії стаціонарними установками шахт ПАТ «Кривбасзалізрудком». Використано 

інтерактивні механізми управління режимами електроспоживання підприємства з підземним видобутком 

аглоруди, які забезпечують координацію функцій динамічної експертної системи та енергодиспетчера щодо 

розв’язання задач енергоспоживання у відповідності з технологічними ситуаціями, що виникають на СУ 

шахт. 

 

 

Шкрабець Ф. П. Підвищення використання електричної енергії при видобутку корисних копалин на 

глибоких горизонтах / Ф. П. Шкрабець, О. В. Остапчук // Металлургическая и горнорудная 

промышленность. – 2015. –  № 4. – С. 110-114. 

            Р/477 

 

Виконано оцінку технічної можливості застосування класу напруги 35 кВ в умовах глибоких енергоємних 

шахт. Проведено аналіз можливого до застосування електрообладнання, яке може використовуватись для 

зазначених умов. 

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%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


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

Эксплуатационная динамика потерь электроэнергии в системах 

электроснабжения [Текст] : монография / Ф. П. Шкрабец, П. Ю. Красовский ; 

ГВУЗ "Национальный горный ун-т". - Д. : НГУ, 2015. - 152 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 146-149. 

 

Из содержания: 

1. Структура и характеристика потерь при транспортировке 

электроэнергии 

2. Динамика параметров и технических потерь в воздушных ЛЭП в 

процессе эксплуатации 

3. Исследование динамики технических потерь в силовых 

трансформаторах 

4. Влияние критических эксплуатационных режимов измерительных трансформаторов на 

коммерческие потери электроэнергии 

5. Мероприятия и технические средства уменьшения потерь в системах электроснабжения. 

 

 

Юсупов С. Новые светодиодные  технологи – новые шансы / С. Юсупов, М. Червинский // CHIP NEWS 

Украина. Инженерная микроэлектроника. – 2015. – № 6(146). – С. 12-17. 

            Р/900 

 

В развитии светодиодов для освещения в последние годы можно отметить тенденцию увеличения как 

светоотдачи,  так и светимости (плотности светового потока на единицу площади источника света). В статье 

идет речь о новых продуктах компании Gree, подтверждающих этот тренд. 

 

 

Р 353583 

   669 
 

    Яловой, Николай Иванович.  

    Математическое моделирование тепловых процессов металлургии [Текст] : монография / Н. И. 

Яловой, Е. Н. Яловая ; Днепродзержинский гос. технический ун-т "ДГТУ". - Днепродзержинск : ДГТУ, 2015. 

- 371 с. : ил. 

 

Монография посвящается изучению процессов теплообмена, которые возникают в металлургии – это 

плавка, затвердение и обработка металлов давлением. Для анализа теплотехнических процессов 

использованы 2 метода: метод редукции и параметрического возбуждения и метод конечных разностей.  
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