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    Вознюк, Микола Андрійович.  

    Регіональна інвестиційна політика енергозбереження [Текст] : [монографія] / М. А. Вознюк ; НАН 

України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішнього". - Л. : [ДУ "Ін-т регіональних 

досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"], 2015. - 415 с. : рис., табл. - (Серія "Проблеми 

регіонального розвитку"). - Бібліогр.: с. 386-401 та у виносках. 

 

У монографії системно досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти змісту регіональної 

інвестиційної політики енергозбереження в Україні та запропоновано напрями і механізми її активізації. 

Досліджуються теоретичні засади формування пріоритетів регіонального розвитку у сфері 

енергозбереження. Проведено оцінку регіональної інвестиційної політики у сфері енергозбереження у 

Львівській області, здійснено аналіз її структурного забезпечення. Особливу увагу приділено питанням 

застосування важелів державного регулювання та особливостям фінансування інноваційних та 

інвестиційних проектів у сфері енергозбереження на рівні регіону. Розроблено комплекс рекомендацій щодо 

вдосконалення регіональної інвестиційної політики у сфері енергозбереження. 

 

 

Вошта М. Енергетична безпека  та енергетична політика ЄС у контексті ресурсної      

імпортозалежності / М. Вошта, С. В. Мусієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 12(174). – С. 

39-48.   

                                                                                                                                                Р/1545 

 

У статті досліджено поняття «енергетична безпека», її значення для ЄС, а також оцінено ситуацію в 

енергетичному секторі ЄС. Підтверджено високу залежність ЄС від імпорту первинних джерел енергії. 

Особливу увагу приділено можливості підвищення енергетичної безпеки ЄС, і як наслідок, необхідності 

Єдиної енергетичної політики ЄС. 

 

 

Геєць В. М. Розвиток та взаємодія економічної та енергетичної політики в Україні : стенограма  

наукової  доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2016 року / В. М. Геєць // Вісник 

Національної академії наук України. – 2016. – № 2. – С. 46-53. 

                                                                                                                                                Р/250 

 

У доповіді розглянуто результати виконання міждисциплінарного проекту «Оцінка стратегій 

довгострокового розвитку енергетики та економічна політика оптимізації енергетичного балансу 

України», визначено основні управлінські і ринкові механізми та обґрунтовано пріоритетні напрями 

політики оптимізації енергетичного балансу України. 

 

 

Горбань В. Б. Трансформація імперативних підходів до процесу планування в енергетичній сфері 

України /  В. Б. Горбань // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 53-59.   

 

                                                                                                                                                Р/2124 

 

У статті досліджено ретроспективу імперативних підходів до процесу планування в енергетичній сфері 

України в контексті реалізації загальнодержавної політики, направленої на зменшення енергоємності 

валового внутрішнього продукту та підвищення енергетичної безпеки країни. Визначено проблематику 

щодо узгодження державних, регіональних та місцевих програм з енергоефективності, а також їх низького 

відсотку виконання через неналежне фінансування. Встановлено, що до формування ефективної державної 

політики в енергетичній сфері необхідне запровадження комплексного підходу до розроблення планів та 

http://gntb.gov.ua/ua/n/templn.html?enrg10
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%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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програм з енергоефективності у містах України як основних кінцевих споживачів паливно-енергетичних 

ресурсів. Зазначено, що саме такий підхід дозволяє вирішити питання нераціонального споживання 

паливно-енергетичних ресурсів, збільшення частки відновлюваних та альтернативних джерел енергії, а 

також зменшення викидів парникових газів.     

 

Б 17436 

   33 
    Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний 

інститут" [Текст] = Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute" 

: збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". - 

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

   № 12. - [К.], 2015. - 558 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.  

 

Зі змісту: 
   Охріменко О. О., Бігун У. В. Економічна безпека України крізь призму енергетичної стратегії. – С. 

150-158. 

   Черняк Г. М. Оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних підприємств в умовах 

Євроінтеграції. – С. 159-166. 

 

 

Камбур О. Л. Удосконалення механізму державної підтримки енергозбереження в сучасних умовах / 

О. Л. Камбур // Механізм регулювання економіки. – 2015. –  № 3. – С. 47-57. 

 

                                                                                                                                                Р/1599                                                                                                                                  

 

У статті проаналізовано сучасний стан впровадження енергозберігаючих технологій в Україні, досліджено 

діючу систему регулювання у цій сфері. Виявлено необхідність розроблення механізму співпраці між 

державою, приватним бізнесом та населенням при реалізації програм енергозбереження. 

  

 

 

 

Б 17604 

   31  

    

    Паливно-енергетичні ресурси України [Текст] = Fuel and Energy Resources 

of Ukraine : стат. зб. / [під керівництвом Фризоренко А. О. ; відп. за вип. Божок 

В. М.] ; Держ. служба статистики України. - К. : [Консультант], 2015. - 325 с. : 

рис., табл. 

 

У статистичному збірнику вміщено дані про результати діяльності підприємств 

і організацій усіх видів економічної діяльності щодо видобутку, виробництва, 

перетворення та кінцевого споживання паливно-енергетичних ресурсів в 

Україні за 2014 рік без урахування тимчасово окупованих територій. 

 

 

Політика енергоефективності в Україні / О. А. Дячук, Р. З. Подолець, Б. С. Серебренніков, М. Г. Чепелєв 

// Економіка України. – 2015. – № 4. – С. 58-69. 

                                                                                                                                                 Р/214 

 

На базі комплексу модельних засобів, що включає оптимізаційну модель енергетичної системи TIMES–

Україна та енергоекономічну модель загальної рівноваги, проаналізовано напрями та наслідки реалізації 

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

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

ключові енергетичні та соціально-економічні наслідки їх упровадження. На основі отриманих модельних 

оцінок та з урахуванням ідентифікованих бар’єрів реалізації енергозберігаючої політики запропоновано ряд 

практичних заходів, які допоможуть забезпечити ефективну імплементацію відповідних політичних рішень. 
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    Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної 

економіки: теорія і практика, 20 листопада 2015 р. [Текст] : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. / 

Класичний приватний ун-т, Ін-т управління Класичного приватного ун-ту. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-

т, 2015. - 520 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Гревцев О. О. Державне регулювання електроенергетичної галузі України в умовах європейської 

інтеграції. – С. 53-56. 

   Лозинська Т. М., Руденко Р. Ю. Використання зарубіжного досвіду щодо формування державної 

політики розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні. – С. 154-156. 

 

 

 

Загальні питання 
 

                                      

 

Р 354985 

   621.3 
 

    Блінов, Ігор Вікторович.  

    Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку 

електроенергії [Текст] : [монографія] / І. В. Блінов ; НАН України, Ін-т 

електродинаміки. - К. : Наукова думка, 2015. - 216 с. : рис. - (Проект "Наукова 

книга" (Молоді вчені)). - Бібліогр.: с. 210-213 (67 назв). 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Забезпечення функціонування конкурентної моделі оптового ринку 

електричної енергії 

Розділ 2. Нормативно-технічна документація для визначення та забезпечення 

функцій керування сегментами конкурентного ринку електроенергії в Україні 

Розділ 3. Особливості організації аукціонів з купівлі-продажу електроенергії 

Розділ 4. Способи організації та врахування мережевих обмежень при об’єднанні ринків електроенергії «на 

добу наперед» 

Розділ 5. Особливості функціонування балансувального ринку електричної енергії України 

Розділ 6. Методи розподілу пропускної здатності міждержавних перетинів України та країн Європи. 

 

 

Борисюк М. М. Європейський досвід щодо видобування сланцевого газу / М. М. Борисюк, Є. О. 

Бережний // Мінеральні ресурси України. – 2015. – № 3. – С. 24-31. 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               Р/667                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
У статті висвітлено досвід європейських країн щодо видобування сланцевого газу залежно від його ресурсів 

та законодавчі підходи до  регулювання його використання для забезпечення енергетичної безпеки в різних 

країнах Європи з урахуванням екологічних вимог. Зокрема розглянуто актуальний новітній досвід Польщі, 

Румунії, Болгарії, Литви, Великої Британії, Німеччини й рекомендації європейської комісії, які можуть бути 

враховані під час проведення аналогічних робіт в Україні, а також тенденції подальшого видобування 

сланцевого газу методом гідророзриву пласта в зазначених країнах. 

 

 

Гаврикова  А. О. Формування інформаційної системи моніторингу розвитку ринку енергії України / 

А. О. Гаврикова // Економіка та держава. – 2015. –  № 12. – С. 95-99. 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                Р/1829                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                             
У статті акцентується важливість впровадження інформаційної системи моніторингу розвитку оптового 

ринку електроенергії, визначено її складові, основні принципи та завдання. Доведено необхідність розробки 

програмно-математичного забезпечення, яке дозволить вирішувати основні завдання ефективного 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%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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функціонування ринку електроенергії в режимі реального часу, істотно скорочувати час прийняття 

оперативних, вигідних для всіх учасників ринку рішень щодо продажу та розподілу електроенергії в 

мережах, а також оптимізувати процес взаєморозрахунків. Представлений короткий огляд економіко-

математичних моделей ринку електроенергії. Детально розглянуто модель олігополії LSFE і отримані 

результати, що дозволять зробити ряд висновків про вплив параметра попиту на рівноважну ціну, прибуток 

генеруючих компаній, обсяги електроенергії, запропонованої на ринку електроенергії. 

 

Р 354328 

   331 

 

    Гавриш, Сергій Андрійович.  

    Охорона праці в теплоенергетиці [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за 

спеціальностями галузі знань "Електрична інженерія" / С. А. Гавриш, А. С. Гавриш ; Національний 

технічний ун-т України "Київський політехн. ін-т". - К. : [Талком], 2015. - 577 с. : іл. - Бібліогр.: с. 565-568. 

 

Розглянуті організаційно-правові основи охорони праці на теплоенергетичних підприємствах, чинники 

виробничого середовища, що впливають на умови праці персоналу теплоенергетичних підприємств; правила 

безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання і теплових мереж. Уперше наведено вимоги пожежної 

безпеки до обладнання теплоелектростанцій і теплових мереж, перелік сучасних нормативно-правових актів 

з охорони праці, чинних на теплоенергетичних підприємствах. 

 

Давиденко Л. В. Завдання та основні етапи системи бенчмаркінгу енергоефективності об’єктів 

складних виробничих систем / Л. В. Давиденко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2015. –  

№ 10. – С.10-16. 

                                                                                                                                               Р/1974                                                                                 

 

У статті сформульовано завдання системи бенчмаркінгу енергоефективності як систематичної процедури 

удосконалення виробничої системи, принципи реалізації основних етапів, обґрунтовано необхідність 

моніторингу прогресу та калібрування бечмаркінгу, а також доцільність її використання як підсистеми 

контролю та планування в складі системи енергоменеджменту підприємства.  

 

 

Р 354818 

   622   

   

    Дослідження техніко-економічних показників гірничодобувних 

підприємств України та ефективності їх роботи в умовах змінної 

кон'юнктури світового ринку залізорудної сировини [Текст] : [монографія] / 

[Є. К. Бабець, В. В. Цариковський, В. А. Ковальчук та ін. ; за ред. Є. К. Бабця] ; 

Науково-дослідний гірничорудний ін-т ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". - 

Кривий Ріг : Видавець Роман Козлов, 2015. - 391 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 

389-390. 

 

У монографії систематизовано основні техніко-економічні показники роботи 

гірничодобувних підприємств України за 2011-2013 роки, проведено аналіз цих 

статистичних даних. 

   Наведено інформацію по кон’юктурі світового ринку залізорудної сировини. Виконано збір та аналіз 

даних щодо основних чинників, що формують тренд розвитку світової гірничо-металургійної галузі. 

Наведено основні інвестиційні проекти найбільших гірничодобувних компаній світу, прогнози розвитку 

виробництва сталі у світі, цін на основні види продукції ГМК. 

 

 

Евтух Л. Б. Роль нефтегазовой промышленности  в  системе экономической безопасности Украины / 

Л. Б. Евтух, Е. Ф. Телюк, А. А. Блыщик // Вісник Університету банківської справи. – 2015. – № 2(23). – С. 

36-41. 

                                                                                                                                            Р/ 2238 

 

Исследовано состояние нефтегазовой промышленности Украины, определено ее влияние  на экономическую 

безопасность страны в целом и энергетическую безопасность в частности. Предложены возможные 

стратегические  пути развития нефтегазовой промышленности  для повышения ее роли  в системе 

экономической безопасности Украины. 

 

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%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%88,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Р 355503 

   621.3   

   

    Енергозбереження та енергетичний менеджмент у пристроях тягового електропостачання [Текст] : 

навч. посіб. / С. П. Денисюк, В. Г. Кузнецов, В. Г. Сиченко, О. М. Крупинський ; Дніпропетровський нац. 

ун-т залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Д. : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. транспорту 

імені акад. В. Лазаряна, 2015. - 266 с. : іл. - Бібліогр.: с. 261-265. 

 

Зі змісту: 

1. Енергозбереження – пріоритетний напрямок розвитку України 

2. Особливості реформування енергетичного сектора 

3. Застосування Smart Grid  

4. Нормативно-правові заходи з енергозбереження 

5. Втрати електроенергії в елементах системи тягового електропостачання 

6. Технічні й технологічні заходи з енергозбереження в господарствах електропостачання залізниць 

7. Основи енергетичного менеджменту. 

 

 

Р 354982 

   621.39  

    

    Зеленые технологии в телекоммуникациях [Текст] = Green 

Telecommunication Technologies : [практикум] / [Пашинцев В. П., Калмыков И. 

А., Линец Г. И. и др.], под ред. Харченко В. С., Мезенцевой О. С. ; Нац. 

аэрокосмический ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный ин-

т". - [Х.] : [ХАИ], [ФЛП Лысенко И. Б.], 2015. - 247 с. : рис., табл. - (Проект 

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

Communication). - Библиогр.: с. 204-211 (80 назв.). 

 

Курс посвящен методологии и практике разработки энергоэффективных и 

энергосберегающих инфокоммуникационных систем  и сетей 

оптимизированных посредством использования методов структурного и 

параметрического синтеза, идентификации и контроля, обеспечивающих снижение затрат энергии на 

передачу единицы объема трафика в современных сетевых приложениях. Рассматриваются концепции, 

общие принципы, методы, технологии проектирования, разработки и обслуживания энергоэффективных и 

энергосберегающих инфокоммуникационных систем и сетей. 

 

 

Р 354505 

   336 
 

    Іванов, Юрій Борисович.  

    Податки і раціональне споживання енергоресурсів: реалії та 

перспективи [Текст] : монографія / Іванов Ю. Б., Віннікова О. С. - Х. : Вид-во 

ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2014. - 256 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 185-206. 

 

 Розглянуто теоретичні та методичні аспекти податкового регулювання в 

системі важелів державного регулювання економіки. Досліджено сучасний 

стан споживання енергоресурсів, розглянуто світовий і вітчизняний досвід  

стимулювання раціонального споживання енергоресурсів за допомогою 

податків. На основі проведеного оцінювання альтернативних інструментів та 

імітаційного моделювання обґрунтовано напрями та інструментарій 

податкового регулювання раціонального енергоспоживання. 

 

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%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Р 354943 

   621.3 
    Козирський, Володимир Вікторович.  

    SMART GRID технології в системах енергоживлення [Текст] : 

монографія / В. В. Козирський, О. В. Гай. - К. : ЦП "Компринт", 2015. - 337 с. : 

рис., табл. - Бібліогр.: с. 322-336. 

 

У монографії паралельно з викладенням загальнотеоретичних питань значна 

увага приділяється використанню SMART GRID технологій в реальних 

завданнях досліджень, проектуванні і експлуатації з урахуванням специфіки 

об’єктів електроенергетики різних ієрархічних і часових рівнів. 

   Теоретичні положення ілюструються прикладами конкретних розрахунків, 

що дозволить застосовувати всю суму знань для вирішення практичних задач 

та находити найбільш раціональні шляхи до досягнення поставленої мети.  

 

 

Коробко Б. П. Пріоритетні заходи для запобігання колапсу ОЕС України / Б. П. Коробко // Новини 

енергетики. – 2016. –  № 1. – С. 7-13. 

                                                                                                                                            Р/ 1463 

 

Доповідь Коробка Б. П. на науково-практичній конференції «Масштабне впровадження інноваційних 

технологій - єдиний шлях запобігання колапсу енергокомплексу України», яка проходила 25 листопада 

2015 року в Українській академії наук (УАН). 

   «Енергетика є пріоритетною галуззю для сталого розвитку любої держави. Сталий розвиток – це 

керований розвиток. В умовах ринку він досягається за державного контролю та регулювання стратегічних 

галузей економіки в обсягах не менше 61,8%». 

 

 

 

Р 354837 

    35 
 

    Крамар, Руслана Іванівна.  

    Протидія марнотратному витрачанню паливно-енергетичних ресурсів в 

Україні: адміністративно-правові аспекти [Текст] : монографія / Р. І. Крамар 

; ПВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 

188 с. : табл. - Бібліогр.: с. 167-186. 

 

Зі змісту: 

   Розділ 1. Теоретико-правова характеристика протидії марнотратному 

витрачанню паливно-енергетичних ресурсів в Україні 

   Розділ 2. Адміністративна відповідальність за марнотратне витрачання 

паливно-енергетичних ресурсів 

   Розділ 3. Шляхи забезпечення ефективності адміністративно-правової протидії марнотратному 

витрачанню паливно-енергетичних ресурсів. 

 

 

 

Б 17463 

   37    

  

    Лидер судовой энергетики в Украине. Страницы истории кафедры 

судовых и стационарных энергетических установок [Текст] : под общей 

ред. проф. В. М. Горбова / Нац. ун-т кораблестроения имени адмирала 

Макарова. - Николаев : НУК, 2015. - 238 с. : рис., ил. - Библиогр. в конце ст. 

 

Представлены основные этапы жизненного пути кафедры судовых и 

стационарных энергетических установок Национального университета 

кораблестроения  имени адмирала Макарова за 75 лет. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%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%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80,%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Манжул І. Американський досвід забезпечення енергетичної безпеки / І. Манжул //  Підприємництво, 

господарство і право. – 2015. – № 8. – С. 37-41. 

                                                                                                                                               Р/805 

 

У статті досліджуються досвід забезпечення енергетичної безпеки у США, аналізуються стан і використання 

власних енергоресурсів, розглядається розвиток альтернативних видів палива, що сприяє посиленню 

захищеності, енергетичному суверенітету Сполучених Штатів.             

 

 

Мехович С. А. Формування організаційно-економічного механізму розвитку ринку електричної 

енергії / С. А. Мехович, А. О. Гаврикова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2015. –  № 10. – 

С. 48-55.  

                                                                                                                                               Р/ 1974  

 

У статті розглядається науковий підхід до формування організаційно-економічного механізму розвитку 

ринку електричної енергії в Україні, який базується на гармонійному поєднанні важелів й інструментів, 

врахуванні зарубіжного досвіду та розвинутого нормативно-правового підґрунтя сприяння розвитку ринку 

електричної енергії та спрямований на подолання можливих суперечностей між виробниками-

постачальниками та споживачами, поліпшення інвестиційного клімату в енергетичному секторі, 

забезпечення безпеки енергетичної інфраструктури в умовах адаптації до конкурентного середовища. 

 

 

Мосиенко Д. Британский сланцевый газ / Д. Моисеенко //  ЭнергоБизнес. – 2016. –  №1-2/941-942. – С. 7-

9. 

                                                                                                                                                Р/1235 

 

Экономика и геополитика кристаллизирует выбор британцев  в пользу новой сланцевой революции. 

   Необходимость сохранить энергонезависимость на новую длительную перспективу подталкивают 

Великобританию к «Новому сланцевому буму». 

 

Р 354378 

   63  

 

Національний лісотехнічний університет України. 
    Науковий вісник НЛТУ України [Текст] : збірник наук.-техн. праць. - Л. : [РВВ НЛТУ України]. -  

   Вип. 25.1. - Л., 2015. - 404 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Чумакевич В. О., Сокульський О. Є., Олійник С. М. Енергозбереження у водонасосних установках 

унаслідок використання частотного-регульованого електропривода. – С. 197-202.  

 

 Проаналізовано економічний ефект від впровадження частотно-регульованого електропривода в системах 

водопостачання. Зазначено, що економія досягається не тільки завдяки зменшенню кількості спожитої 

електроенергії, а й економією використаної води, зменшенням аварійності на мережах водопостачання 

внаслідок вимкнення гідроударів та збільшення  моторесурсів насосних агрегатів і запірної арматури. 

Наведено розрахунки щодо збільшення енергоефективності електропривода шляхом зміни існуючої системи 

керування водонасосної установки сучасною системою на базі частотного перетворювача. 

 

Р 354382 

   63 

 

Національний лісотехнічний університет України. 
    Науковий вісник НЛТУ України [Текст] : збірник наук.-техн. праць. - Л. : [РВВ НЛТУ України]. -   

   Вип. 25.5. - Л., 2015. - 376 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Римар М. Ф., Ликун Н. В. Нафтопереробна галузь у системі паливно-енергетичного комплексу 

України. – С. 231-236. 

 

Паливно-енергетичний комплекс є запорукою енергетичної безпеки держави. Зокрема, важливу роль у 

забезпеченні держави паливними ресурсами відіграють підприємства нафтопереробного комплексу. 

Розглянуто стан та перспективи розвитку нафтопереробної галузі України у системі паливно-енергетичного 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
комплексу. Здійснено аналіз її сучасного стану та визначено перспективи розвитку, окреслено основні 

проблеми як у паливно-енергетичному комплексі України, так і в нафтопереробній галузі. Проаналізовано 

Енергетичну стратегію України на період до 2030 р. та виокремлено основні завдання до вирішення 

проблем нафтопереробної галузі 

 

Р 354376 

   63  

 

Національний лісотехнічний університет України. 
    Науковий вісник НЛТУ України [Текст] : [збірник наук.-техн. праць]. - Л. : [РВВ НЛТУ України]. - 

(Серія економічна). -  

   Вип. 25.7. - Л., 2015. - 296 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Матвійчук Н. М. Фінансове стимулювання енергозбереження в Україні. – С. 94-100. 

Розглянуто основні фінансові інструменти стимулювання енергозбереження в Україні. Проаналізовано 

стимули до енергозбереження у сфері альтернативної енергетики. 

   Визначено основні проблеми використання фінансових стимулів енергозбереження та запропоновано 

напрями їх вдосконалення для підприємств та населення. 

 

 

 

С 20971 

   55 
 

    Нетрадиційні джерела вуглеводнів України [Текст] : монографія : у 8 кн. / 

[В. А. Михайлов, І. М. Куровець, Ю. М. Сеньковський та ін.] ; Нац. акціонерна 

компанія "Нафтогаз України", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т геології 

і геохімії горючих копалин НАН України. - К. : ВПЦ "Київський ун-т". 

   Кн. 3 : Південний нафтогазоносний регіон. - К., 2014. - 215 с. : граф., карти, 

табл. - Бібліогр.: с. 207-214. 

 

На основі геологічного і літолого-стратиграфічного аналізу потенційних 

структур і товщ, з урахуванням розробленого комплексу факторів локалізації та 

критеріїв прогнозу покладів вуглеводнів, пов’язаних із сланцевими і флішовими 

товщами, визначені перспективні стратиграфічні комплекси та об’єкти  зі 

сприятливими  умовами для формування сланцевого газу і сланцевої нафти в межах Південного 

нафтогазоносного регіону України. До перспективних стратиграфічних комплексів віднесено девон і карбон 

Переддобрудзського прогину, верхню частину нижньої крейди Рівнинного Криму. До об’єктів з 

невизначеними перспективами належить таврійська серія Криму та олігоцен-нижньоміоценова майкопська 

серія. 

 

 

 

С 20972 

   55 
     

   Нетрадиційні джерела вуглеводнів України [Текст] : монографія : у 8 кн. / 

[В. А. Михайлов, С. А. Вижва, В. М. Загнітко та ін.] ; Нац. акціонерна компанія 

"Нафтогаз України", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т геології і геохімії 

горючих копалин НАН України. - К. : ВПЦ "Київський ун-т". 

   Кн. 4 : Східний нафтогазоносний регіон : аналітичні дослідження. - К., 2014. - 

432 с. : граф., карти, табл. - Бібліогр.: с. 417-430. 

 

На основі численного матеріалу по Дніпровсько-Донецькій западині і власних 

аналітичних досліджень проведено регіональну прогнозну оцінку її території на 

нетрадиційні види покладів вуглеводнів. Виділено перспективні площі ДДЗ для 

пошуків сланцевого газу і сланцевої нафти, ущільненого газу. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


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

Р 355207 

   62  

    

    Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його 

виготовлення [Текст] : навч. посіб. / З. М. Одосій, Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, 

Л. Д. Пітулей ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-

Франківськ : [ІФНТУНГ], 2015. - 310 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с.302-306. - 

Предм. та імен. покажч.: с. 307-309. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Обладнання паливно-енергетичного комплексу 

1.1. Загальні відомості про спорудження нафтових і газових 

свердловин 

1.2. Обладнання та інструмент для буріння свердловин 

1.3. Нафтогазопромислове обладнання 

1.4. Підвищення надійності та довговічності бурового і нафтогазопромислового обладнання 

1.5. Властивості і вибір конструкційних сталей 

Розділ 2. Технологія виготовлення обладнання та інструменту ПЕК 

               2.1. Способи отримання заготовок 

2.2. Технологія виготовлення обладнання ПЕК 

2.3. Технологія складання виробів 

2.4.  Зварювання та різання металу 

2.5.  Ремонт бурового устаткування. 

 

 

 

Р 354566 

   55   

   

    Освоєння нетрадиційних вуглеводнів в Україні: шляхи використання 

соціально-економічних переваг [Текст] : навч.-наук. вид. / [Г. Л. Рябцев, В. В. 

Тертичка, С. В. Сапєгін, О. В. Берданова] ; Український ін-т газу нетрадиційних 

джерел, ПП Науково-технічний центр "Псіхєя". - К. : ПП НТЦ "Псіхєя", 2015. - 

192 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 185-191. 

 

Видання базується на аналітичних доповідях НТЦ «Псіхєя», присвячених 

можливостям, технологіям і ризикам видобутку нафти й газу з нетрадиційних 

джерел, які було підготовлено в рамках виконання проекту «Забезпечення 

спроможності представників органів місцевого самоврядування та місцевих 

громад реалізовувати соціально-економічні переваги  із розвідки та видобутку нетрадиційних вуглеводів в 

Україні», що реалізується програмою  Українського інституту газу нетрадиційних джерел.  

 

 

Б 17558 

   622 

 

    Питання розвитку газової промисловості України [Текст] : науково-виробничий збірник / Публічне 

акціонерне т-во "Укргазвидобування", Український НДІ природних газів. - Х. : [УкрНДІгаз]. 

   Вип. 43. - Х., 2015. - 196 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Збірник містить наукові статті з геології газу і нафти щодо оцінки приросту їхніх запасів, наукового 

обґрунтування шляхів подальшого розвитку підготовки ресурсної бази; геолого-технологічних і техніко-

технологічних питань глибокого буріння свердловин; видобутку, підготовки та переробки природного газу, 

наукового обґрунтування шляхів підвищення надійності та ефективності транспортування природного газу, 

інформаційні повідомлення. 



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

Р 355259 

   621.3 

 

    Промоскаль, Василь Іванович.  

    Метрологічні основи теплоенергетики [Текст] : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ спец. "Теплоенергетика" / В. І. Промоскаль ; Українська інженерно-

педагогічна акад. - Х. : Друкарня Мадрид, 2016. - 258 с. - Бібліогр.: с. 240-243. - 

Предм. покажч.: с. 244-251. 

 

Визначено місце метрології в системі наук та вимірювань серед інших 

загальнонаукових емпіричних методів пізнання. Базові поняття теоретичної, 

законодавчої та прикладної метрології розглянуто з позицій сучасного стану її 

розвитку. Важливі аспекти об’єктів енерготехнологій на ТЕС та АЕС 

класифіковано за ознаками їх найзагальніших виявлень у відношеннях 

еквівалентності. 

 

 

Р 354937 

   622 

 

    Середюк, Марія Дмитрівна.  

    Підземне зберігання газу [Текст] : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / М. Д. 

Середюк, Б. П. Савків ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - 

Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 232 с. : іл. - Бібліогр.: с. 229-231. 

 

У посібнику розкрито стан  підземного зберігання газу у світі та в Україні. 

Наведено  класифікацію  способів зберігання  вуглеводнів, розкрито функції 

підземних сховищ газу в системі газопостачання. Детально 

охарактеризовано технологічні параметри  пластового підземного сховища 

газу (ПСГ). 

 

 

 

Р 355471 

   696 

 

    Сідак, Володимир Степанович.  

    Сучасні та інноваційні технології в безпеці газопостачання [Текст] : монографія / В. С. Сідак, В. М. 

Супонєв, Ю. Ф. Броневський ; за заг. ред. В. С. Сідака ; Харківський нац. ун-т міського господарства імені 

О. М. Бекетова. - Х. : [б. и.], 2015. - 434 с. : рис. - Бібліогр.: с. 430-433. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Впровадження сучасних технологій і регіональної автоматизованої системи управління об’єктами 

газопостачання в диспетчерське керування та аварійну службу 

Розділ 2. Інноваційні шляхи підвищення безпеки та надійності роботи ГРП 

Розділ 3. Впровадження програм енергозбереження 

Розділ 4. Підвищення надійності ВБСГ шляхом впровадження інноваційних технологій та обладнання. 

 

 

 

Скриль В. В. Удосконалення фінансування галузі теплового господарства регіонів України / В. В. 

Скриль //  Вісник Університету банківської справи. – 2015. – № 2(23). – С. 36-41. 

                                                                                                                                               Р/ 2238 

 

Досліджено і проаналізовано наявні проблеми  фінансування галузі теплового господарства регіонів 

України, визначено наявні джерела фінансування і запропоновано вдосконалений  механізм фінансування, 

котрий, на відміну від чинного, дасть можливість швидкого розвитку галузі теплового господарства на 

належному рівні. 

 

 

 

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%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%86%D0%B2%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%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%96%D0%B4%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%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Станиціна В. В. Аналіз методів визначення показників енергетичної ефективності / В. В. Станиціна // 

Science Rise.  – 2015. –  № 10/2. – С. 27-31. 

                                                                                                                                               Р/ 1530 

 

У статті розглянуто показники енергетичної ефективності та методики визначення енерговитрат на 

виробництво продукції (послуг): стандарт для визначення повної  енергоємності (український та російський 

варіант); алгоритм визначення технологічної енергоємності; методика визначення цехової, повної цехової та 

заводської (наскрізної) енергоємності. Наведено порівняння методичних підходів до визначення різних 

видів енергоємності продукції. 

 

 

 

Тарнавский В. Переломный год. Мировой ТЭК: итоги 2015 года / В. Тарнавский // ЭнергоБизнес. – 2016. 

–  № 1-2/941-942. – С. 4-6. 

                                                                                                                                              Р/1235 

 

«Завершившийся 2015г. можно охарактеризовать как переломный для мирового топливно-энергетического 

комплекса. Возникшие либо окончательно оформившиеся в прошлом году тенденции, вероятно, будут 

определять рыночную ситуацию в секторе на многие годы вперед. Прежняя экономическая модель, 

просуществовавшая на протяжении конца 90-годов и первых полутора десятилетий XXI века, уходит в 

прошлое, а на ее место приходят совсем другие процессы». 

 

 

Токунова А. Планування в енергетичній галузі: впровадження зарубіжного досвіду / А. Токунова // 

Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8. – С. 33-36. 

 

                                                                                                                                               Р/805 

 

У статті досліджується досвід планового забезпечення енергетичної безпеки держави в Європейському 

Союзі, Китайській Народній Республіці та Російській Федерації, формулюються пропозиції щодо 

вдосконалення відповідної сфери в Україні. 

 

 

 

Р 354951 

   62 

 

    Ущаповський, Костянтин Валерійович.  

    Енергетика: методологія прийняття рішень [Текст] : монографія / К. В. Ущаповський ; Харківський 

нац. ун-т радіоелектроніки. - Х. : [ФОП Коряк С. Ф.], 2015. - 128 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 99-112. 

 

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади прийняття управлінських рішень щодо 

формування стратегії підприємства  НЕК «Укренерго». Розкрито специфіку формування стратегії 

природних монополій. Доведено, що множинність економічних ролей держави як суб’єкта цілепокладання 

(власник, регулятор, економічний агент) зумовлює можливість різних сценаріїв розвитку підприємства.  

 

 

 

Б 17408 

   338 

 

    Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. економічний ін-т 

Мінекономрозвитку. - К. : [НДЕІ]. 

   Вип. 9 (172). - К., 2015. - 140 с. : граф., табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Костенок Я. О. Особливості диверсифікації джерел енергозабезпечення економіки України. – С. 120-

123. 

Мета статті - визначення шляхів забезпечення енергетичної безпеки, що є складовою енергетичної 

незалежності України на основі диверсифікації джерел постачання енергоносіїв. 

 

 

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


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

 Б 17505 

   338 

 

    Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : зб. наук. пр. / [наук. ред. І. Г. Манцуров] ; Науково-

дослідний екон. ін-т Мінекономрозвитку. - К. : [СПД "Сердюк В. Л.]. 

   Вип. 11 (174). - К., 2015. - 150 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Загній О. Г. Третій енергетичний пакет ЄС, його вплив на реформування газотранспортної системи. 

– С.17-20. 

Питання реформування енергетичного законодавства ЄС на сучасному етапі та приведення українського 

законодавства у сфері енергетики відповідно до європейських стандартів мають більше практичний 

характер, тому досліджуються у працях небагатьох вітчизняних і зарубіжних науковців та експертів: А. 

Мейх’ю, В. Баранніка, С. Голікової, В. Засадко, С. Корсунського, В. Мартинюка та ін.  

   Однак питання реформування енергетичного законодавства України на сучасному етапі потребує 

детальнішого вирішення та перегляду з урахуванням змін, що відбулись у липні 2009 року у правовому 

регулюванні енергетичних питань в ЄС. 
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Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. 

    Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка [Текст] : [тематичний збірник] / МОН. - [Х.] : [ХНТУСГ]. - (Технічні науки). 

   Вип. 165 : "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України". - [Х.], 2015. - 135 с. : 

іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Давиденко Л. В. Управлінська функція бенчмаркінгу енергоефктивності та його роль в системі 

енергоменеджменту підприємства. – С. 6-8. 

Визначено та обґрунтовано функції управління бенчмаркінгу енергоефективності та його призначення в 

системі енергоменеджменту підприємства для постійного удосконалення виробничих систем. 

 

   Гриб О. Г., Сіротін Ю. О., Гапон Д. А., Ієрусалімова Т. С., Дяченко О. В., Бортніков О.В.Аналіз 

споживання електроенергії з контролем якості в розподільних мережах. – С. 9-10. 

В статті розглянуто дослідження споживання електричної енергії з контролем якості. 

 

 

 

Альтернативна енергетика 
 

 

Аднан З. Амін.  Перспективи розвитку поновлюваної енергетики в США /  Аднан  З. Амін // Новини 

енергетики. – 2015. – № 11. – С. 9-16. 

                                                                                           Р/1463 

 

Мета, структура, методологія та джерела даних світу аналітичного дослідження «RE map  2030» є 

глобальною дорожньою картою для поновлюваних джерел енергії від IRENA, яка показує, як прискорене 

розгортання поновлюваних джерел енергії в окремих країнах може сприяти подвоєнню частки 

поновлюваних джерел енергії в світовому енергетичному балансі до 2030 року. 

 

 

 

Аналіз компоновки автономних вітроелектричних систем з асинхронним генератором / В. М. Головко, 

В. П. Коханевич, М. О. Шихайлов  [та ін.] // Відновлювана енергетика. – 2015. – № 4. – С. 37-40. 

 

                                                                                                                                               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%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Проаналізовано структурні схеми автономних вітроелектричних систем з асинхронним генератором і 

встановлено, що при їх розробці необхідно орієнтуватися на схеми, які мають можливість підвищити 

коефіцієнт заповнення графіка навантаження споживача. 

 

 

 

Біогаз із осадів стічних вод муніципальних каналізаційних очисних споруд в Україні. Перспективи 

виробництва / М. С. Мальований, В. М. Жук, В. П. Левчишин  [та ін.] // Хімічна промисловість України. –  

2015. – № 6. – С. 34-39. 

                                                                                                                                                 Р/754 

 

Запропонована раціональна стратегія поводження з осадами очищення міських стічних вод. Наведені 

результати натурного експериментального дослідження, метою якого була перевірка та уточнення основних 

параметрів роботи біогазових  станцій. 

 

 

 

Васько П. Ф. Енергетична ефективність гідроагрегатів у складі малої гідроелектростанції за 

регулювання її потужності по водотоку / П. Ф. Васько, М. Р. Ібрагімова // Відновлювана енергетика. – 

2015. –  № 4. – С. 44-49. 

                                                                                                                                               Р/1908  

 

Виконано оцінку енергетичної ефективності гідроагрегатів у складі малої гідроелектростанції та визначено 

раціональну кількість агрегатів станції за регулювання її потужності та водотоку і природоохоронних 

обмежень на використання води для виробництва електроенергії. 
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    Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті [Текст] : 

матеріали XVI міжнар. наук.-практ. конф., [28-29 травня 2015 р., м. Київ] / 

[НТУУ КПІ, Ін-т відновлюваної енергетики НАНУ] . - К. : [Едельвейс], 2015. - 

364 с. : рис. - Бібліогр. 

 

Викладено матеріали тез доповідей актуальних робіт проведених в минулі роки 

науковцями у сфері розвитку відновлюваної енергетики з метою подальшого 

використання відновлюваних джерел енергії для отримання додаткових обсягів 

теплової та електричної енергії з метою реалізації заходів для 

енергозбереження та енергоефективності в суспільстві. 

 

Збірник складається з таких розділів : 

 Загальні проблеми. Комбіновані системи і системи акумулювання енергії ВДЕ 

 Сонячна енергетика 

 Вітроенергетика та гідроенергетика 

 Геотермальна енергетика 

 Біоенергетика. 

 

 

Волковая О. О. Моделювання вітрового потенціалу локальної ділянки лісостепу для потреб 

вітроенергетики з використанням ГІС-технологій / О. О. Волковая, О. С. Третьяков, І. Г. Черваньов // 

Український географічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 10-16. 

 

                                                                                                                                         Р/ 731 

 

Мета публікації – удосконалення, шляхом використання ГІС-технологій, моделі розрахунку середніх 

швидкостей вітру на ділянках з різним поєднанням фізико-географічних умов для встановлення їх 

вітроенергетичного потенціалу. 
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Галущак І. Біогаз: українська перспектива / І. Галущак // Світогляд. – 2015. – № 6. – С. 70-71. 

 

                                                                                                                                                Р/2335 

 

«Загалом біогазовий ринок в Україні можна оцінити як перспективний, з досить широкою обізнаністю 

учасників, що очікує сигналів з боку держави. Такими сигналами на першому етапі може бути введення в 

дію гарантованої законом величини «зеленого» тарифу для електроенергії з біогазу без обмеження видів 

обладнання чи сировини,  інші види реальної законодавчої підтримки та нормативно-правового 

забезпечення».  

   (Стаття –переможець конкурсу науково-популярних статей ДФФД України 2015р.) 

 

 

Гальчинський Ю. М. Виробництво біоетанолу як індикатор розвитку бурякоцукрового підкомплексу 

України / Ю. М. Гальчинський, Mariusz Maciejczak // Вісник Хмельницького національного університету. 

Серія: Економічні науки. – 2015. – № 6. – С.125-128. 

                                                                                                                                               Р/ 1055«Е» 

 

У статті висвітлено основні тенденції   розвитку та загальна характеристика бурякового підкомплексу 

України. Проаналізована динаміка основних показників виробництва цукровини та цукру в Україні. 

Досліджено та прогнозовано тенденційні можливості   бурякоцукрового підкомплексу, завдяки виробництву 

біоетанолу. 

 

 

Гелетуха Г. Аналіз енергетичних стратегій.   Роль відновлюваних   джерел   енергії / Г. Гелетуха,           

Т. Железна // Екологія підприємства. – 2015. – № 1. – С. 56-66. 

                                                                                                                                              Р/ 589 

 

У матеріалі розглянуто поточний стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в світі, 

Європейському Союзі та Україні. Проаналізовано енергетичні стратегії Євросоюзу в цілому, окремих країн 

ЄС та світу, а також України, розглянуто місце відновлюваних джерел в цих стратегіях. 

 

 

Герасимчук Б. П. Аналіз можливостей використання альтернативних джерел енергії / Б. П. Герасимчук 

// Екологічні нотатки. – 2015. – № 1. – С.118-122. 

                                                                                                                                             Р/ 398 

 

Описані сучасні аспекти використання альтернативних джерел енергії, проаналізовано сучасний стан 

споживання енергоресурсів України, визначено перспективи їх використання, а також запропоновано 

рекомендації, спрямовані на збільшення частки альтернативних джерел у загальному енергобалансі країни, 

окреслено шляхи покращення енергетичної ситуації країни. Визначено заходи щодо розвитку 

альтернативних джерел енергії в Україні.   

 

 

Голуб Н. Б. Отримання водню з відходів кукурудзи та соняшника при збагаченні природної асоціації 

мікроорганізмів родами Clostridium та Bacillus / Н. Б. Голуб, Д. Драпой // Відновлювана енергетика. – 

2015. –  № 4. – С. 79-84. 

                                                                                                                                            Р/ 1908 

 

Досліджено здатність до продукування водню з целюлозовмісної сировини в анаеробному процесі 

природних асоціацій мікроорганізмів, які виділено з ґрунту та озера. Показано, що вихід водню залежить від 

видового складу мікроорганізмів асоціації.  
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Донецький національний технічний університет. 
    Наукові праці Донецького національного технічного університету [Текст] : всеукр. наук. зб. - 

Красноармійськ : [ДонНТУ]. - (Серія "Електротехніка та енергетика"). 

   Вип. 1 (17). - Красноармійськ, 2015. - 151 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%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Зі змісту 

   Артюх  С. Ф. Предпосылки к созданию энергогенерирующих узлов гибридного типа на базе 

возобновляемых источников энергии. – С. 13-17. 

Широкое внедрение альтернативных источников энергии дает возможность создавать в энергосистемах  

гибридные энергогенерирующие узлы, которые могут существенно улучшить режим их роботы, повышать 

надежность электроснабжения потребителей и стать участниками конкурентного сектора энергорынка. В 

статье определены предпосылки для создания таких энергоузлов и намечены задачи, требующие научного 

решения.   

 

   Чашко М. В., Колларов О. Ю., Алтухова Т. В. Біогенний електрогенератор. – С. 61-67. 

Робота присвячена генерації електричної  енергії біологічним способом – за допомогою фізичних процесів, 

що відбуваються в живій клітині. Розглянуті деякі аспекти створення біоелектрики в мембрані клітини та 

описаний сам спосіб генерації електричної енергії. Розроблена математична модель біологічного  

електрогенератора та встановлені його головні енергетичні параметри. Виявлені деякі недоліки при 

створенні даного пристрою і розглянуті можливі варіанти їх вирішення. 

 

 

Дослідження впливу наддуву проміжного охолодження повітря на показники дизеля ЯМЗ-238 при 

роботі на суміші дизельного та біодизельного палив     / А. П. Поляков, Д. О. Галущак, О. О. Галущак,    

А. В. Карбівський // Вісник машинобудування та транспорту. – 2015. –  № 1. – С. 78-83. 

 

                                                                                                                                             Р/ 1417 

 

В статті представлено результати дослідження впливу встановлення - турбонаддуву  та проміжного 

охолодження повітря в дизелі при переведенні його на роботу на суміші дизельного та біодизельного палив.   

 

 

 

Дубовський С. В. Стан, перспективи і проблеми розвитку централізованого теплохолодопостачання / 

С. В. Дубовський, О. С. Твердохліб, П. П. Куделя // Відновлювана енергетика. – 2015. –  № 4. – С. 50-60. 

 

                                                                                                                                                Р/1908  

 

У світлі концепції глобального потепління розглянуто світові тенденції практичного використання 

енергоефективних систем централізованого холодопостачання житла на основі комбінованого виробництва 

декількох видів енергії (полігенерації) із залученням ВДЕ та ВТЕР. Надано класифікацію таких систем. На 

прикладі м. Києва виконано оцінки перспективного попиту на холод для систем кондиціювання приміщень.  

   Визначено актуальність подальших досліджень з використанням удосконалених методів об’єктивного 

обчислення енергоємності  і вартості теплоти холоду і енергії в умовах їх комбінованого виробництва. 
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    Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний 

інститут" [Текст] = Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute" 

: збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". - 

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

   № 12. - [К.], 2015. - 558 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Нараєвський С. В. Порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної енергетики у провідних 

країнах світу. – С. 145-150. 

Проведено порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної енергетики у окремих регіонах і провідних 

країнах світу та Україні. Визначено, що серед окремих регіонів лідируючу позицію займають країни 

Європи, що обумовлено найбільш тривалим періодом розвитку сонячної енергетики, використанням 

набутого досвіду в період експлуатації об’єктів сонячної енергетики та застосуванням сучасних зразків 

техніки і обладнання. 

 

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Енергетичні характеристики ВЕУ «Каскад-3» і змішані задачі в альтернативній енергетиці / С. А. 

Русанов, Д. У. Дмітрієв, О. О. Лобов, П. П. Ремізов// Вісник Хмельницького національного університету. 

Серія: Технічні науки. –  2015. –  № 6. – С. 209-211. 

 

                                                                                                                                               Р/ 1055 «Т» 

 

У статті розглянуто питання, пов’язані з моделюванням аеродинаміки вітроенергетичної установки 

«Каскад-3». За запропонованою авторами методикою розрахована прогнозована потужність обладнання. 

 

 

 

Р 355221 

   66 
 

    Желих, Василь Михайлович.  

    Біогазові технології: теорія і практика [Текст] : монографія / В. М. Желих, 

Ю. В. Фурдас ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 

2015. - 164 с. : рис. - Бібліогр.: с. 138-147. 

 

Зі змісту: 

1. Біогаз – продукт анаеробного бродіння 

2. Особливості енергоефективних конструкцій малогабаритних БГУ 

3. Застосування теорії графів для фізичного моделювання теплових процесів 

біореактора 

4. Підтримання теплового режиму біореактора 

5. Методики для розрахунку біогазових установок 

6. Практичне застосування побутової біогазової установки 

7. Загальні вимоги щодо біогазових комплексів. 

 

 

Калда Г. С.   Неефективність та перспективи використання біоенергетики в Хмельницькій області      

/ Г. С. Калда, Н. О. Сьомак // Вісник Хмельницького національного університету.  Серія: Технічні науки. – 

2015. –  № 6. – С. 82-84. 

                                                                                                                                               Р/ 1055 «Т» 

 

В статті обґрунтовано необхідність формування та розвитку біоенергетики в Хмельницькій області для 

підвищення рівня енергетичної безпеки. Порушено питання скорочення споживання природного газу та 

розвитку енергозберігаючих технологій.  

 

 

Коломієць Д. П. Визначення усередненої температури фотоелектричних батарей  / Д. П. Коломієць,      

Л. Л. Харченко, С. В. Матях // Відновлювана енергетика. – 2015. – № 4. –  С. 20-28. 

 

                                                                                                                                               Р/ 1908 

 

На основі використання теореми про дивергенцію розроблено метод розрахунку середньої температури  

фотоелектричних батарей. У результаті натурних експериментальних досліджень встановлено, що 

результати теоретичного аналізу та експериментальні дані якісно узгоджуються. 

 

 

Конеченков А. Бег на месте. Будет ли реализован Национальный план развития «зеленой» 

энергетики? / А. Конеченков // Терминал. – 2015. – № 41. – С. 15-17. 

 

            Р/1516 

 

1 октября 2014 года Кабинет Министров Украины принял национальный план действий по развитию 

возобновляемой энергетики в Украине на период до 2020 года. Спустя ровно год Госэнергоэффективности 

Украины приступило к разработке дорожных карт  по каждому виду возобновляемых источников энергии, 

отраженных в документе. 

 

 

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%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кравченко І. П. Перспективи розвитку в Україні геотермальних гібридних технологій на вироблених 

нафтових та газових родовищах / І. П. Кравченко // Відновлювана енергетика. – 2015. –  № 4. – С. 60-66. 

 

                                                                                                                                              Р/1908  

 

У статті розглядається перспектива розвитку в Україні вторинного використання глибинних видобувних 

нафтових і газових свердловин на вироблених родовищах вуглеводнів з метою створення на них 

геотермальних енергетичних видобувних і акумулюючих установок без буріння  для цього спеціальних 

свердловин і, відповідно, заощадження коштів на виконання цих робіт, з огляду на їх високу вартість. 

 

 

Б 17526 

   62 

 

"Криворізький національний університет", державний вищий навчальний заклад. 
    Вісник Криворізького національного університету [Текст] : зб. наук. пр. - Кривий Ріг : [ФОП Бурова 

Оксана Анатоліївна]. -  

   Вип. 40. - Кривий Ріг, 2015. - 201 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зізмісту: 

   Литвинов О. В. До проблеми використання автономної міні вітрової електростанції для виробництва 

електричної енергії. – С. 152-155. 

Для реалізації оптимально можливої ефективності функціонування електромеханічного комплексу 

вітроенергетичної установки обґрунтована та пропонується для практичної реалізації її конструкція. 

Розроблено структуру електромеханічної структури вітроенергетичного комплексу і система управління 

ним з прогнозованим потенціалом надійності і якості енергопостачання споживачів електричної енергії 

підземних виробок залізорудних шахт. Теоретичні аспекти підтверджено експериментальними 

дослідженнями. Проаналізовано можливість і специфіку роботи вітроенергетичного комплексу в умовах 

діючих гірничих і підземних гірничих   виробок залізорудних шахт. Доведено економічну ефективність 

застосування вітроенергетичної установки в умовах підземних виробок залізорудних шахт.  

 

 

Кудря С. О. Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні :  за матеріалами 

наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 жовтня 2015 року / С. О. Кудря // Вісник 

Національної академії наук України. – 2015. – № 12. – С.19-26 

 

                                                                                                                                                 Р/250  

 

Доповідь присвячена розвитку використання відновлюваних джерел енергії як одного із основних 

пріоритетів світової енергетики. Наявність в Україні значного енергетичного потенціалу (вітрова, сонячна, 

геотермальна енергія, енергія малих річок, біомаси, довкілля), науково-технічної та промислової бази 

створює всі передумови для масштабного освоєння в нашій країні технологій на основі відновлюваних 

джерел енергії.  

 

   

Р 355108 

   621.3 
 

    Лежнюк, Петро Дем'янович.  

    Підвищення якості електропостачання шляхом розбудови відновлюваних джерел електроенергії 

[Текст] : монографія / П. Д. Лежнюк, В. О. Комар, Д. С. Собчук ; Луцький нац. техн. ун-т. - Луцьк : [Луцький 

НТУ], 2015. - 132 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 123-131. 

 

У монографії розроблені методи оцінювання якості енергопостачання в умовах використання 

відновлюваних джерел енергії. Основна увага в роботі приділена врахуванню балансової та режимної 

надійності в інтегральному показнику якості функціонування стабільності відновлюваних джерел енергії, 

який дозволив врахувати природну залежність режиму роботи останніх від особливостей регіону їх 

розміщення. 

  

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82,%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%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 354945 

   657 
    Максимів, Юлія Василівна.  

    Комплексне використання сировини для виробництва твердого біопалива 

деревообробними підприємствами: обліково-аналітичний аспект [Текст] : 

монографія / Ю. В. Максимів ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т імені Василя 

Стефаника". - Івано-Франківськ : [Друкарня Фоліант], 2015. - 186 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 134-154. 

 

Монографічне дослідження присвячене розробці теоретичних, методичних і 

організаційних положень, а також практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

обліку та аналізу комплексного використання деревної сировини для виробництва 

твердого біопалива як одного з альтернативних джерел енергії. Пропозиції, подані 

в монографії, спрямовані на забезпечення ефективного управління діяльністю 

деревообробних підприємств у контексті ресурсозбереження.   

 

 

Р 355466 

   62 
     

    Менеджмент альтернативних палив [Текст] : навч. посіб. / [В. І. Гавриш, Г. Є. Мазнєв, О. О. 

Красноруцький та ін.] ; за ред. В. І. Гавриша, Г. Є. Мазнєва. - Х. : [Міськдрук], 2016. - 188 с. : іл. - Бібліогр.: 

с. 186-187. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Менеджмент альтернативних палив як навчальна дисципліна і галузь науки 

Розділ 2. Показники (критерії) ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів 

Розділ 3. Ефективність використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів 

Розділ 4. Властивості і напрями застосування газоподібних палив 

Розділ 5. Ефективність використання біопалив рослинного походження 

Розділ 6. Розташування заводів з виробництва біопалива. 

 

 

Б 17482 

   63 
 

    Механізація та електрифікація сільського господарства [Текст] : загальнодержавний збірник / Нац. 

наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сільського госп-ва". - Глеваха : [ПП Лисенко М. М.]. -   

   Вип. № 2 (101). - Глеваха, 2015. - 348 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Енергетика, енергетичні засоби, електротехнології та автоматизація 
   Мельник  Р. В., Слободян В. М. Мобільні енергетичні засоби сільськогосподарського призначення на 

електроакумуляторному приводі. – С. 188-192.  

   Лукянець В. О., Субота С. В. Елементи статистичної фізики і термодинаміки в інтерпретації процесів 

виготовлення біопалив. – С. 193-199. 

   Кухарець С. М., Голуб Г. А.  Дослідження енергетичних показників обертового біогазового реактора. – 

С. 200-206. 

   Жоров В. І., Тимощук Д. В., Берлінець М. М. Підвищення виробітку енергії вітроустановками малої 

потужності. – С.223-230.  

  

 

Б 17483 

   63 
 

    Механізація та електрифікація сільського господарства [Текст] : загальнодержавний збірник / Нац. 

наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сільського госп-ва". - Глеваха : [ПП Лисенко М. М.].   

   Вип. № 1 (100). - Глеваха, 2015. - 283 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

 

 

 

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

Енергетика, енергетичні засоби, електротехнології та автоматизація 
   Голуб Г. А., Павленко М. Ю. Математична модель гідромеханічної мішалки для виробництва 

дизельного біопалива. – С.160-167. 

   Дубровін В. О., Поліщук О. В., Козак Н. І., Поліщук В. М. Дослідження способів і режимів очищення 

дизельного біопалива. – С. 168-175. 

   Грудовий Р. С., Герук С. М. Дослідження енерговитрат конвеєра. – С. 176-187.  

 

 

Накашидзе Л. В. Оцінка енергетичної безпеки при впровадженні технологій використання енергії 

відновлюваних джерел / Л. В. Накашидзе, Т. В. Гільорме //  Восточно-Европейский журнал передовых 

технологий. – 2015. –  № 4/8(76). – С. 36-41.  

  

                                                                                                                                                Р/1872 

 

При формуванні стратегії впровадження інноваційних технологій енергозбереження, в тому числі 

прогресивних технологій перетворення і  використання енергії відновлюваних джерел, необхідно 

проведення оцінки енергетичної безпеки. Для адекватної оцінки пропонується використовувати систему 

індикаторів енергетичної безпеки підприємства, на основі яких в подальшому можливо формувати 

стратегію забезпечення енергетичної безпеки підприємства. 

 

 

Нестерко А. Б. Підвищення ефективності регулювання частоти електроенергетичної системи з 

відновлюваними джерелами енергії / А. Б. Нестерко // Відновлювана енергетика. – 2015. –  № 4. – С.12-16.  

 

                                                                                                                                               Р/ 1908 

 

Відповідно до «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року»  передбачається широке 

впровадження ВДЕ в електроенергетичній системі, що обумовить зміну структури генеруючих потужностей 

ОЕС України, її режимів за частотою та умов функціонування існуючих автоматичних систем регулювання. 

Використання даних СМПР дозволяє вирішувати задачу синтезу оптимальних регуляторів для керування 

перехідними режимами за частотою ЕЕС. В роботі досліджено підходи до використання керованих ВДЕ у 

якості засобів системного регулювання частоти, запропоновано структуру та алгоритми роботи ієрархічної 

системи централізованого керування режимами ЕЕС за частотою. 

 

 

Обгрунтування  енергозберігаючих параметрів екобудинків на основі теплового балансу / Є. Я. 

Прасолов, С. А. Беловол, В. І. Романяк [та ін.] //  Science Rise.  – 2015. – № 10/2. – С. 18-23. 

 

                                                                                                                                               Р/1530 

 

В статті висвітлюється екологічна проблема  сучасного будівництва в сільській місцевості і шляхи її 

вирішення. Розроблено алгоритм розрахунку теплового балансу еко-будинку. Встановлено рекуператора на 

величину споживання тепла. 

 

 

Перминов Ю. П. Сравнение торцевых беспазовых генераторов для ветроустановок с генераторами 

традиционной конструкции / Ю. П. Перминов, В. П. Коханевич, Н. В. Марченко // Відновлювана 

енергетика. – 2015. –  № 4. – С. 40-43. 

                                                                                                                                                Р/1908  

 

Проведено сравнение по ряду электрических и электромагнитных параметров двух типов синхронных 

генераторов с возбуждением от постоянных магнитов, а именно: в виде торцевой конструкции с беспазовым 

статором и традиционной конструкции с пазовым статором. 
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Б 17544 

   621 
 

    Перспективні технології та прилади [Текст] = Perspective Technologies and Devices : зб. наук. пр. / 

Луцький нац. техн. ун-т, [Ф-т екології та приладоенергетичних систем, Каф. приладобудування. - Луцьк : 

[ЛНТУ]. -   

   Вип. 7. грудень, 2015. - Луцьк, 2015. - 142 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

 

 

Зі змісту: 

   Денисюк В. Ю., Оленіч В. С. Автономні гібридні системи енергопостачання з використанням 

відновлюваних джерел енергії. – С. 29-33. 

В статті розглянуто питання ефективності застосування автономних гібридних систем на основі 

вітроенергетичної установки, сонячних панелей та дизель-генератора, які застосовуються для надійного 

електропостачання віддалених споживачів електроенергії, здатні виконувати функції як основного, так і 

резервного джерела живлення, можуть працювати як від відновлюваних джерел енергії, так і від дизель-

генераторних установок і можуть задовольнити підвищені енергетичні запити. 

 

 

 

 

Р 354898 

   621.3 
 

    Петренко, Андрій Володимирович.  

    Комбінована електроводопостачальна вітроустановка з 

магнітоелектричним лінійним генератором зворотно-поступального руху 
[Текст] : монографія / Петренко Андрій Володимирович. - К. : ЦП "Компринт", 

2015. - 148 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 144-147. 

 

Монографія присвячена підвищенню енергоефективності вітронасосних 

установок шляхом розробки комбінованої електроводопостачальної 

вітроустановки на базі магнітоелектричного лінійного гененератора. 

 

 

 

Б 17523 

   334 
 

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

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

   № 3 (10), т. 1. - Х., 2015. - 172 с. : табл. 

  

Зі змісту: 

   Блага В. В. Перспективи та перешкоди встановлення біогазових комплексів в АПК України. – С.161-

165. 

Предметом дослідження є методичні та теоретичні основи оцінки перспектив встановлення біогазових 

комплексів на аграрних підприємствах України. 

Метою дослідження є поглиблення теоретико-методичних засад та розробка рекомендацій щодо розвитку 

біогазової індустрії в Україні. 

 

 

Рибченко Л. С. Потенціал геліоенергетичних кліматичних ресурсів сонячної радіації в Україні / Л. С. 

Рибченко, С. В. Савчук // Український географічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 16-23. 

 

                                                                                                                                        Р/ 731 

 

Мета публікації - оцінка  геліоенергетичного потенціалу території України з визначенням перспектив 

розвитку геліоенергетики. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%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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Система електрозабезпечення експериментального будинку типу 0-енергії (площею 300 м

2
) на основі 

використання відновлюваних і альтернативних джерел енергії / Б. І. Басюк, Т. Г. Бєляєва, І. К. Божко [та 

ін.] // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, №  6. – С. 29-39. 

                                                                                                                                               Р/1928 

 

Наведено результати розробки та впровадження системи електрозабезпечення експериментального будинку 

типу 0-енергії (площею 300 м
2
) на основі використання відновлюваних і альтернативних джерел енергії. 

Розроблено CDF – модель, за допомогою якої визначені оптимальні умови для розміщення вітрових 

енергетичних установок в межах забудови. 

 

Б 17418 

   33 

 

    Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т 

регіон. досліджень імені М. І. Долішнього НАН України. - Л. : [Ін-т регіональних досліджень НАН України]. 

   Вип. 3 (113). - Л., 2015. - 111 с. 

 

Зі змісту: 

   Башинська Ю. І. Механізми державного стимулювання заміщення традиційних паливно-

енергетичних ресурсів відновлюваними. – С. 18-22. 

Висвітлено важливі аспекти використання державних економічних важелів залучення інвестицій у галузь 

відновлюваної енергетики з метою підвищення енергоефективності та енергоощадності. Акцентується увага 

на міжнародних зобов’язаннях України щодо значного збільшення частки відновлюваних джерел енергії в 

енергобалансі країни. 

 

 

Стефанишин Д.  Екологічні ризики малої гідроенергетики / Д. Стефанишин // Екологія підприємства. –  

2015. –  № 1. – С. 22-27. 

                                                                                                                                               Р/ 589 

 

«Україна володіє значним потенціалом малої гідроенергетики та потребує розвитку технологій, які 

використовують гідроресурси. Однак розвиток цих технологій не має відбуватися за рахунок зменшення 

екологічного   потенціалу малих і середніх рік, природогосподарського потенціалу прирічкових територій та 

не повинен шкодити інтересам місцевого населення». 

 

 

Суржик Т. В. Дослідження матеріалу абсорбера сонячного колектора з полімерних композиційних 

матеріалів / Т. В. Суржик // Відновлювана енергетика. – 2015. –  № 4. –  С. 17-20. 

                                                                                                                                              Р/ 1908 

 

Створено абсорбер сонячного колектора (СК) з полімерних композиційних матеріалів на основі 

вуглепластику з наповнювачами. Необхідні теплотехнічні та міцнісні характеристики створюваного 

матеріалу досягалися шляхом наповнення вуглепластику різноманітними наповнювачами, а також 

відповідною технологією його використання. 

 

 

 

 

Р 355028 

   621 
    Сучасні технології в машинобудуванні [Текст] = Modern Technologies of 

Engineering : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". - Х. : 

НТУ "ХПІ". -    

   Вип. 10. - Х., 2015. - 343 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Тигарев В. М., Тонконогий В. М., Сапожков Е. И. Создание системы 

моделирования и проектирования солнечных батарей в САПР Inventor. – 

С. 324-339. 

Поиск источников энергии для удовлетворения, растущего мирового спроса, 

является основным вызовом для общества следующей половины столетия. 

Задача состоит в преобразовании солнечного света в электричество с помощью фотоэлектрических 
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солнечных элементов, при этом значительно снизив соотношения затрат S/ватт, получаемой солнечной 

электроэнергии. Создана система моделирования и проектирования солнечных батарей (треков) трех типов 

САПР Inventor. 

 

 

Ткачук В. В. Ринок біопалив в Україні / В. В. Ткачук, О. Ю. Речун // Екологічні нотатки. – 2015. –  № 1. – 

С. 10-15. 

                                                                                                                                              Р/ 398 

 

У статті розглянуто проблеми, що виникають при формуванні в Україні ринку біопалив, зокрема 

біодизельного палива та біоетанолу. Запропоновано й обґрунтовано ряд механізмів, запровадження яких 

може справити позитивний вплив на функціонування цього ринку в Україні. Виявлено основні проблеми на  

законодавчому й технологічному рівнях організації виробництва біопалив в Україні. Авторами визначено 

шляхи розв’язання цих проблем, наголошено на необхідності запровадження промислового виробництва 

альтернативних видів палива в умовах енергонезалежності України.  

 

 

Хайрнасов С. М. Використання теплових труб у сонячних енергетичних системах: системи з 

концентрацією сонячної енергії, сонячні стіни, сонячні плити / С. М. Хайрнасов   // Відновлювана 

енергетика. – 2015. – № 4. –  С. 28-36. 

                                                                                                                                            Р/ 1908 

 

Сьогодні істотний внесок у вирішення завдання економії ресурсів роблять енергетичні системи на основі 

сонячних колекторів та фотоелектричних батарей. Впровадження високоефективних теплопередавальних 

пристроїв (теплових труб) у конструкціях сонячних теплових колекторів дало змогу підвищити їх робочі 

характеристики. Окрім сонячних теплових колекторів сьогодні можна виділити наступне обладнання для 

сонячної енергетики, де можуть широко використовуватись теплові труби: фотоелектричні і 

теплоелектричні системи з концентрацією сонячної енергії, сонячні стіни, сонячні плити для приготування 

їжі. В статті наводиться аналіз сучасного стану та перспективи використання теплових труб у таких 

сонячних енергетичних системах. 

 

 

Б 17627 

   63 

 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. 

    Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка [Текст] : [тематичний збірник] / МОН. - [Х.] : [ХНТУСГ]. - (Технічні науки). 

   Вип. 164 : "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України". - [Х.], 2015. - 179 с. : 

іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Буславець О. А., Кулик В. В., Лежнюк П. Д., Тептя В. В. Оцінювання впливу відновлюваних джерел 

електроенергії на функціонування електричних мереж. – С. 46-49. 

Запропоновано підхід, що дозволяє на етапі проектних пошуків враховувати вплив відновлюваних джерел 

енергії на ефективність роботи енергопостачальних компаній, а також зміни її якості. 

 

   Подобайло В. Г., Потапенко М. В., Семенова Н. П. Оптимізація біогазових установок при 

проектуванні. – С. 70-71. 

Для функціонально однорідних груп біогазових установок пропонується методика розрахунку оптимального 

типажу, що дозволить їх виробництво і експлуатацію з мінімальними затратами засобів і часу. 

 

   Гімпель В. В. Дослідження показників вартості електричної енергії з альтернативних джерел на 

прикладі біоконверсії. – С. 72-74. 

У статті проведений аналіз витрат на впровадження та використання альтернативних джерел енергії для 

отримання електричної енергії. Визначена врівноважена вартість електроенергії з біоконверсії. 

 

   Чміль А. І. Енергетична ефективність сільськогосподарських еколого-біотехнічних систем. – С. 87-89. 

Розроблено концепцію і загальні методологічні принципи аналізу еколого-біотехнічних систем у 

тваринництві.  

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Яворський М. Особливості вітроенергетики в Карпатському регіоні / М. Яворський // Екологія 

підприємства. – 2015. – № 1. – С. 38-42. 

                                                                                                                                               Р/589 

 

Використання енергії вітру стає однією з найбільш ефективних «зелених» технологій електроенергетики в 

світовому масштабі.  Одним із перспективних регіонів для отримання промислового вітронавантаження є 

Українські Карпати.  

 

 

Яндульський О. С. Дослідження впливу відновлюваних джерел енергії з віртуальною інерцією на 

процеси регулювання частоти та потужності електроенергетичної системи / О. С. Яндульський, А. Б. 

Нестерко // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2015. – № 1. – С. 17-24. 

 

                                                                                           Р/1432 

 

Вплив відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на основні режимні параметри електроенергетичної системи 

(ЕЕС) в усталених та перехідних режимах зумовлює зміни в роботі систем керування ЕЕС. В умовах 

змінного генерування ВДЕ системи керування повинні підтримувати основні режимні параметри в заданих 

межах та забезпечувати стійку роботу ЕЕС, що є першочерговою задачею керування режимом. 

 

 

 

Енергозбереження 
 

Р 354805 

   621.3 
 

    Аввакумов, Володимир Григорович.  

    Перехідні процеси в системах електропостачання: елементи теорії, програми, ілюстрації [Текст] : 

навч. посіб. [для студ. електроенергетичних спец. ВНЗ I-IV рівня акредитації] / В. Г. Аввакумов, Л. Б. 

Терешкевич, Г. Л. Лисенко ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 245 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 243-244. 

 

В навчальному посібнику розглядаються роль і значення розрахунків аварійних режимів для надійного 

електропостачання народного господарства. 

 

 

Богачов С. В. Оцінка попиту на ресурсоощадне обладнання у сфері теплопостачання великих міст та 

агломерацій (з урахуванням Угоди про звіт між Україною та ЄС) / С.  В. Богачов // Економіка та право. – 

2015. – № 3(42). – С.77-84. 

                                                    Р/549 

 

Розглянуто питання забезпечення ресурсозбереження у сфері теплопостачання великих міст та агломерацій. 

Розроблено схему процесу оцінки попиту на ресурсоощадне обладнання, яка враховує особливості 

діяльності сфери теплопостачання великих міст та агломерацій. Узагальнено стадії визначення та 

задоволення попиту на ресурсоощадне обладнання теплопостачальних підприємств із урахуванням 

удосконалення процедури держзакупівель відповідно до імплементації положень Угоди про ЗВТ між 

Україною та ЄС. 

 

 

 

Вдовиченко А. В. Экспериментальное исследование влияния схем электропитания на 

производительность и энергопотребление ПК / А. В. Вдовиченко // Восточно-Европейский журнал 

передовых технологий. – 2015. – № 4/8(76). – С. 4-10. 

                                                                                                                                                Р/1872 

 

По критериям энергопотребления и рейтинга продуктивности компьютера исследована эффективность 

использования режимов электропитания, выбор которых реализован в ОС WINDOUS. Установлено, что 

переход электропотребления ПК от экономной системы к режиму максимальной производительности 

приводит к увеличению затрачиваемой энергии на 40% и к уменьшению времени выполнения теста на 20%. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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    Гірнича електромеханіка та автоматика [Текст] : науково-технічний збірник / [Національний гірничий 

ун-т]. - Д. : [НГУ]. -  

   Вип. 94. - Д., 2015. - 174 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Дьяченко В. В. Алгоритм формування енергоефективної електричної мережі промислових 

підприємств. – С.130-134. 

На вихідному етапі при створенні комплексу технічних енергозберігаючих заходів для системи 

електропостачання промислових підприємств потрібно оцінити граничні значення її потенціалу 

енергозбереження. Така оцінка ґрунтується на пошуку оптимальної структури    і складу елементів системи з 

точки зору мінімуму сумарних втрат електричної енергії в ній і з урахуванням всіх технічних вимог до 

експлуатації. 

 

   Трифонов Д. В., Ковальов О. Р., Кумпін О. О. Підвищення ефективності використання електроенергії у 

шахтних виробничих системах. – С. 135-138. 

На основі виконаних розрахунків розроблено імітаційну модель навантаження підземних розподільних 

пунктів, за допомогою якої визначаються місце встановлення компенсаційних пристроїв у РПП-6 кВ, втрати 

електричної енергії в підземних кабельних мережах 6 кВ, та мінімізують ці втрати за критеріями вартості 

втрат електроенергії та втрат, пов’язаних з придбанням та встановленням технічних засобів зі зниження 

втрат електроенергії. 

 

   Чередник Н. Г., Бялобржеський О. В. Дослідження режиму синхронного генератора когенераційної 

установки у складі системи електропостачання малого промислового підприємства. – С. 139-146. 

«Рівень поширення когенерації в світі свідчить про те, що на сьогодні це найбільш ефективна технологія 

енергозбереження для значної частини потенційних споживачів». 

 

 

Градобоєва Є. С. Напрями підтримки енергетичної безпеки у сфері ЖКХ міських агломерацій ( у 

рамках дії Угоди про асоціацію/ зону вільної торгівлі між Україною та ЄС) / Є. С. Градобоєва // 

Економіка та право. – 2015. –  № 3(42). – С. 85-93. 

                         Р/549 

 

У статті розглянуто сучасний стан і чинники, що впливають на енергетичну безпеку у сфері ЖКХ міст та 

міських агломерацій, проаналізовано проблемні аспекти забезпечення енергетичної ефективності, оцінено 

вплив реалізації положень Угоди про асоціацію/зону вільної торгівлі між Україною і ЄС на енергетичний 

сектор в цілому та підтримку енергобезпеки в сфері ЖКХ зокрема, з метою максимального використання 

виявлених потенційних переваг та мінімізації можливих негативних наслідків і ризиків. 
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Донецький національний технічний університет. 
    Наукові праці Донецького національного технічного університету [Текст] : всеукр. наук. зб. - 

Красноармійськ : [ДонНТУ]. - (Серія "Електротехніка та енергетика"). 

   Вип. 1 (17). - Красноармійськ, 2015. - 151 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос. 

 

Зі змісту: 
   Никифоров А. П. Аутсорсинг контроля работы устройств релейной защиты управления в энергосетях 

Smart – Grid. Часть1. Теория. – С. 87-95. 

Решаются задачи организации рабочего места для аутсорсингового контроля службы релейной защиты и 

управления. Решения основаны на обеспечении устойчивого совместного моделирования объектов 

управления с устройствами релейной защиты и управления. Рассматривается задача распознавания, 

хранения и передачи на расстояние смысла переходных процессов во множестве совместно работающих 

участков сети Smart – Grid. 

 

 

 

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%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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   Сивокобыленко В. Ф., Никифоров А. П. Аутсорсинг контроля работы релейной защиты и управления в 

энергосетях Smart – Grid. Часть2. Моделирование. – С. 96-103. 

Рассматривается построение рабочего места аутсортинговой службы в системе   автоматизированного 

проектирования для задач контроля, наблюдения за эффективностью работы сети, а также профилактики 

повреждений. Предложения основаны на разделении движений по частотам и по смыслу с помощью 

структурно-информационного метода. Показан способ построения моделей на основе взаимного 

соответствия двух обобщенных структурных схем – объекта управления и устройств управления. 

Моделирование становится устойчивым, иерархически последовательным и наглядным. Приведен пример 

моделирования системы обработки  и передачи информации для Smart – Grid сети среднего класса 

напряжения. 

 

   Буславець О. А., Кулик В. В., Лежнюк П. Д. Інформаційне забезпечення для ефективного планування 

заходів зі зменшення втрат електроенергіі у розподільних  електричних мережах. – С.104-110. 

Розглядається проблема формування та ефективного використовування інформаційної інфраструктури 

розподільних електромереж (РЕМ) 10-0,4 кВ енергопостачальних компаній (ЕК) для розв’язання задачі 

моніторингу технологічних витрат електроенергії, а також керування ними. Використовуючи результати 

натурного експерименту проаналізовано вплив інформаційного забезпечення на якість планування заходів зі 

зменшення втрат (ЗЗВ) в РЕМ. 

 

   Петелін Е. А. Питання енергозбереження при плануванні модернізації електромеханічних 

комплексів шахтного водовідливу. – С.117-123. 

Запропонований критерій у комплексному підході до визначення доцільності проведення модернізації 

електромеханічного устаткування шахтних водовідливних установок, поточна робота яких цілком 

відповідає вимогам правил безпеки у вугільних шахтах. 

   Це дозволяє обґрунтовувати найбільш економний режим роботи водовідливних установок протягом доби 

за критерієм мінімальної вартості споживчої електроенергії, що досягається за рахунок скорочення 

тривалості їх роботи у години пікового навантаження енергосистеми і, як наслідок, виключення найбільш 

дорогої складової вартості енергії у добовому графіку її споживання. 
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    Електротехніка у будівництві [Текст] : підручник [для студ. будівельних спец. вищ. навч. закл.] / [А. Є. 

Ачкасов, В. А. Лушкін, В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова] ; за ред. В. М. Охріменка ; Харківський нац. ун-т 

міського господарства імені О. М. Бекетова. - 2-ге вид., випр. і допов. - Х. : [б. и.], 2015. - 448 с. : іл. - 

Бібліогр.: с. 444-447. - Предм. покажч.: с. 430-434. 

 

Матеріали 1-го видання підручника «Електротехніка у будівництві» затверджено Міністерством освіти і 

науки України. Доповнено такими  темами:  « Електричні кола постійного струму», «Електричні кола 

змінного струму», «Синхронні електричні машини», «Електричні виміри», «Машини постійного струму». 

Наводяться основні відомості з теорії електричних кіл, трансформаторів, електричних машин, основ 

електроніки й електропривода. Описано електрообладнання будівельних майданчиків, підприємств 

будівельної індустрії, інженерних систем будівель та ін. 

 

 

Казанський С. В. Моделювання роботи електричної мережі з джерелами розподіленої генерації / С. В. 

Казанський, В. В. Михайленко // Відновлювана енергетика. – 2015. –  № 4. – С. 5-11. 

 

                                                                                                                                              Р/ 1908 

 

Показано необхідність дослідження особливостей режимів електричних мереж з розподіленої генерації (РГ). 

Розроблено модель електричної мережі з двома джерелами РГ та проаналізовано результати моделювання. 

 

 

Клепиков В. Б. Малозатратная модернизация электропривода по системе ТРН-АД с фаззи 

управлением эскалаторных установок метрополитена / В. Б. Клепиков, Е.Ф. Банев // Энергосбережение. 

Энергетика. Энергоаудит. – 2015. – № 7(138). – С. 2-6. 

  

                                                                                                                                               Р/1974 
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В статье рассмотрены особенности работы эскалаторов метрополитена и возможный эффект 

энергосбережения при применении регулируемого электропривода, выполненного по системе ТРН-АД с 

фаззи управлением. 

Климчук М. М. Категоріально-поняттєвий апарат у сфері енергозбереження: економічний аспект        

/ М. М. Климчук  // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2015. – Вип. 1, Т. 2. – С. 177-181. 

 

            Р/206 

 

В статті проведено дослідження категоріально-поняттєвого апарату у сфері енергозбереження, 

ідентифіковано основні категоріальні ознаки. За результатами дефінітивного аналізу доповнено визначення 

енергозбереження наступними структурними компонентами: інноваційною, інституційною. Актуалізується 

проблематика саме комплексного поєднання структурних компонент (економічної, технічної, соціальної, 

екологічної, інноваційної та інституційної) при ідентифікації поняття та реалізації заходів 

енергозбереження. 
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"Криворізький національний університет", державний вищий навчальний заклад. 
    Вісник Криворізького національного університету [Текст] : зб. наук. пр. - Кривий Ріг : [ФОП Бурова 

Оксана Анатоліївна]. -  

   Вип. 40. - Кривий Ріг, 2015. - 201 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Суртаєв В. В. Застосування конструкцій зовнішніх огороджень будівель з підвищеним 

теплозахистом. – С. 128-134. 

Виконано історичний огляд, проведено аналіз стану енергозбереження при будівництві і експлуатації 

промислових і громадських будівель, наведені проблемні питання в даному аспекті досліджень. У наш час у 

будівництві усе більш широке поширення отримують технології зниження тепловтрат огороджувальних 

конструкцій, з використанням теплоізоляційних матеріалів на мінеральній основі «Rockwool» і панелей 

«Сендвич», пінобетону, «теплої» цегли.  

 

 

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

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

                                                                                                                                                Р/667 

 

У статті наведено спільні й відмінні характеристики традиційних і нетрадиційних вуглеводневих ресурсів і 

синхронізовані визначення їх основних видів за українською та англійською термінологіями. Визначено 

головні пошуково-прогнозні критерії та ознаки основних видів нетрадиційних вуглеводневих ресурсів. 

Проаналізовано світовий досвід пошуку й видобутку вуглеводнів нетрадиційних скупчень. Визначено 

основні завдання щодо вирішення проблем використання значного ресурсного потенціалу нетрадиційних 

вуглеводневих джерел України. 

 

 

Кутовой В. А. Эффективный метод подготовки бурого угля к сжиганию на тепловых электростанциях 
/ В. А. Кутовой, А. С. Лученко   // Проблемы машиностроения. – 2015. –  Т. 18, № 4/1. – С. 59-62. 

 

                                                                                                                                               Р / 1734 

 

Разработан новый технологический метод термовакуумной сушки и измельчения бурого угля, который  

позволяет оптимизировать энергетические затраты на единицу высушенной продукции, ускорить процесс 

сушки и получить альтернативное топливо в виде стандартных твердотопливных брикетов. 

   Технические возможности созданного термовакуумного метода могут найти широкое применение для 

получения нанодисперсных материалов в разных отраслях промышленного производства. Кроме того, 

термовакуумный метод позволяет минимизировать затраты на подготовку бурого угля к сжиганию ТЭС, что 

приводит к уменьшению вредных выбросов в атмосферу при его сжигании. 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82,%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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Р 355024 

   621.3 
 

    Лежнюк, Петро Дем'янович.  

    Формування умов оптимальності компенсації реактивної потужності в електричних мережах 

споживачів і енергопостачальних компаній [Текст] : [монографія] / П. Д. Лежнюк, О. М. Нанака ; 

Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 148 с. : іл. - Бібліогр.: с. 100-109 та с. 

127-131.  

 

У монографії розглянуто методи визначення втрат активної електроенергії від перетікання   реактивної 

електроенергії в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній, що дозволяє 

сформулювати умови оптимальної  компенсації реактивної потужності.                                                                                                                           

 

 

 Р 354335 

   621.3 
 

    Лут, М. Т.  

    Технічні засоби і системи обліку електричної енергії [Текст] : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / М. Т. Лут, І. 

П. Радько. - К. : [ЦП "Компринт"], 2015. - 439 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 435. 

 

У посібнику розглядаються лічильники електроенергії, а також автоматизовані системи комерційного обліку 

для виробничих споживачів та житлово-комунального господарства. 

 

 

Маляренко Е. Е. Показатели энергетической эффективности и определение потенциала 

энергосбережения в промышленных технологиях / Е. Е. Маляренко, Н. Ю. Майстренко // 

Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. –  № 3. – С. 18-25. 

                                                                                                                                                 Р/ 335 

 

Рассмотрены существующие показатели энергетической эффективности, включенные в Государственные 

стандарты Украины и их применение для расчета потенциалов энергосбережения в промышленных 

технологиях. Предложены методические подходы к определению теоретического и технического 

возможного потенциалов энергосбережения для паротурбинной и парогазовой технологий генерации 

электрической энергии, производства тепловой энергии в котельных, производства стального проката по 

всей технологической цепочке и нескольких пищевых технологий с использованием коэффициентов 

полезного действия технологического процесса, удельных расходов топлива, тепловой и электрической 

энергии на осуществление технологии, энергоемкости продукции и ее видов (топливоемкости, 

теплоемкости, электроемкости), полной энергоемкости продукции, сквозной энергоемкости продукции для 

разных уровней агрегации показателей (страна, регион, предприятие). 

 

 

Мірошниченко В. В. Утилізація вторинних енергоресурсів газотурбінних двигунів з використанням 

струминної термокомпресії / В. В. Мірошниченко, М. А. Борисов, В. М.  Арсеньев // Энергосбережение. 

Энергетика. Энергоаудит. – 2015. –  № 10. – С. 26-36. 

                                                                                                                                               Р/ 1974  

 

Аналіз зчислених  інформаційних джерел по когенерації газотурбінних двигунів та малооборотних дизелів 

показує пріоритет використання пароежекторних холодильних машин  в силу ряду переваг, але не 

стосуються їх енергоефективності. Підвищення енергоефективності даного типу холодильних машин 

можливо при застосуванні струминної термокомпресії, що дозволяє реалізувати знижувальну 

термотрансформацію утилізованих теплових потоків як в режимі вироблення механічної роботи, так і 

генерації холоду. 

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
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%D1%83%D1%82,%20%D0%9C.%20%D0%A2.
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Б 17544 

   621 
 

    Перспективні технології та прилади [Текст] = Perspective Technologies and 

Devices : зб. наук. пр. / Луцький нац. техн. ун-т, [Ф-т екології та 

приладоенергетичних систем, Каф. приладобудування. - Луцьк : [ЛНТУ]. -   

   Вип. 7. грудень, 2015. - Луцьк, 2015. - 142 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Супрунюк С. Л., Мороз С. А. До питання надійності роботи 

гемоглобінометрів. – С.122-130. 

Проаналізовано причини зношення роботоздатності та виходу з ладу 

функціонального вузла приладу – світлодіода. Подані рекомендації щодо 

                                                 підвищення якості світлодіодів. 

 

   Трохимчук Г. П., Приступа С. О. До питання обліку електроенергії. – С. 131-135. 

В статті розглянуті питання зниження витрат енергоресурсів та обігрів багатоповерхових будинків. 

Проведено аналіз існуючих варіантів будинкової розводки системи централізованого теплопостачання. 

Наведено класифікацію існуючих теплових лічильників. Встановлено, що оснащення будинку лічильниками 

теплової енергії сприяє економії коштів за теплопостачання на 20-35%. 

 

 

Половян А. В. Оптимизация структуры потребления первичных энергоресурсов / А. В. Половян // 

Економіка промисловості. – 2015. –  № 4(72). – С. 5-16. 

                                                                                                                                                Р/1252 

 

Целью статьи является разработка методического подхода, позволяющего при заданной технологии 

производства определить значения потребления первичных энергоресурсов, оптимизирующие общие 

затраты на энергоресурсы. 

 

 

Р 354314 

   629.5 
 

    Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні [Текст] : VIII міжнар. науково-технічна 

конф., 20-22 вересня 2013 року : матеріали конф. / Національний ун-т кораблебудування імені адмірала 

Макарова. - Миколаїв : [НУК], 2013. - 298 с. : рис., табл. - (Науково-технічні конференції / Національний 

університет кораблебудування). - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Радченко А. М., Рижков Р. С., Радченко Р. М. Енергоресурсозберігаючі технології для стаціонарної і 

суднової енергетики. – С. 16-26. 

 «Науковий та інноваційний рівень енергоресурсозберігаючих технологій підтверджено апробацією на 50 

авторитетних міжнародних наукових форумах на Україні  та за кордоном (Польща, Італія, Туреччина). 

Світова новизна розроблених технологій захищена 25 патентами України на винаходи, а їх науково-технічні 

основи викладено в монографії, навчальному посібнику, з грифом МОНУ, а також у 100 публікаціях у 

фахових виданнях з переліку ВАК України та понад 100 доповідях на міжнародних наукових конференціях 

на Україні та за кордоном (Польща, Італія, Туреччина)». 

 

 

Разработка энергоэффективной ИК-сушилки для растительного сырья / А. И. Черевко, Л. В. Киптелая, 

В. М. Михайлов [и др.] // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. –  №4/8(76). – С. 36-

41.   

                                                                                                                                                Р/1872 

 

Поскольку существующее технологическое оборудование для переработки растительного сырья имеет 

высокую производительность, длительный период тепловой обработки, что приводит к ухудшению качества 

продукции, актуальным направлением является разработка энергоэффективных ИК-сушилок. 
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Р 354981 

   622 
 

    Рекова, Наталія Юріївна.  

    Забезпечення ефективного використання енергоресурсів на 

гірничорудних підприємствах [Текст] : монографія / Н. Ю. Рекова, Г. В. 

Темченко, О. С. Максимова ; [ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т"]. - Кривий Ріг : 

ДВНЗ "КНУ", 2015. - 200 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 179-199 (185 назв). 

 

У монографії представлені результати досліджень з проблем енергоспоживання 

на гірничорудних підприємствах. Особливу увагу приділено обґрунтуванню 

показників використання енергоресурсів шляхом оцінки енергоємності 

технологічних процесів гірничо-збагачувального виробництва за 

запропонованою методикою визначення рівня енергетичних витрат. Розроблено 

оптимізаційну модель енергоємності виробничої програми випуску товарної 

продукції. Запропоновано організаційно-економічні заходи та виконана економічна оцінка їх впровадження 

щодо забезпечення ефективного використання енергоресурсів у процесі виробництва залізорудної 

продукції. 

 

 

Р 355229 

   004 
 

    Тарасюк, Ольга Михайловна.  

    Исследование и разработка энергоэффективных беспроводных сетей 
[Текст] = Research and Development for Power Efficient Wireless Networks : 

практикум / О. М. Тарасюк, А. В. Горбенко ; под ред. В. С. Харченко ; Нац. 

аэрокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского "ХАИ". - [Х.] : [Нац. аэрокосм. ун-т 

имени Н. Е. Жуковского "ХАИ"], 2015. - 96 с. : рис., табл. - (Проект 

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

Communications). - Библиогр.: с. 81-82. 

 

Изложены материалы практической части учебного курса «Исследование и 

разработка энергоэффективных беспроводных сетей» (Research and Development for Power Efficient 

Wireless Networks), подготовленного для аспирантов в рамках проекта TEMPUS-GREENCO «Green 

Computing & Communications» (TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR). 

   Посвящено изучению методов построения высокопроизводительных энергоэффективных беспроводных 

компьютерных сетей Wi-Fi стандартов IEEE 802.11 g/n/ac. Приводится учебная программа курса, 

методические рекомендации по самостоятельному изучению материала курса. 

 

 

 

 

Р 355230 

   004 
 

    Тарасюк, Ольга Михайловна.  

    Исследование и разработка энергоэффективных мобильных и 

встроенных систем [Текст] = Research and Development for Power Efficient 

Mobile and Embedded Systems : практикум / О. М. Тарасюк, А. В. Мазуренко, А. 

В. Горбенко ; под ред. В. С. Харченко ; Нац. аэрокосм. ун-т имени Н. Е. 

Жуковского "ХАИ". - [Х.] : [Нац. аэрокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского 

"ХАИ"], 2016. - 77 с. : рис., табл. - (Проект GREENCO 530270-TEMPUS-1-2012-

1-UK-TEMPUS-JPCR Green Computing & Communications). - Библиогр.: с. 81-

82. 

 

Посвящено изучению методов оценки и построения энергоэффективных мобильных приложений и 

встроенных микропроцессорных систем. Приводится программа курса, дается описание   лабораторных и 

практических работ, методические рекомендации по самостоятельному изучению материала курса. 

 

 

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%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Токунова А. В. Використання досвіду забезпечення енергетичної безпеки Китаю в Україні / А. В. 

Токунова  // Економіка та право. – 2015. – № 3(42). – С.154-159. 

                         Р/549 

 

У статті визначено шляхи використання досвіду забезпечення енергетичної безпеки Китаю в Україні. Для 

цього виявлено підходи до вирішення цього питання в КНР, окреслено конкретні надбання, які доцільно 

запозичити, визначено, як саме можна впровадити певні корисні ідеї в життя в нашій державі. 

 

 

С 20999 

   51 
 

    Трубопроводные системы энергетики: методические и прикладные проблемы математического 

моделирования [Текст] : [монография] / [Н. Н. Новицкий, М. Г. Сухарев, А. Д. Тевяшев и др.] ; отв. ред. Н. 

Н. Новицкий, А. Д. Тевяшев ; Рос. Акад. Наук, Сибирское отд., Ин-т систем энергетики им. Л. А. 

Мелентьева. - Новосибирск : Наука, 2015. - 476 с. : ил. - Библиогр.: с. 455-475. 

 

В монографии обсуждаются проблемы математического и компьютерного моделирования трубопроводных 

систем (ТПС) различного типа и назначения. Приведены современные модели и методы расчета течений и 

потокораспределения в ТПС сложной структуры. Рассмотрены новые постановки и методы решения задач 

идентификации, оптимизации режимов, оптимального развития ТПС в рыночных условиях. Дана 

характеристика специализированных информационных систем и программно-вычислительных комплексов 

для решения задач проектирования, эксплуатации, диспетчерского управления и обучения персонала в ТПС. 

 

 

Б 17417 

   37 
     

    Україна на шляху в Європу. Вища освіта та євроінтеграція [Текст] : II Всеукраїнська наук. конф., 6-7 

грудня : матеріали конференції / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : 

[НУК], 2014. - 302 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Подаенко М. Ю., Пяо-Пин, Карауш  Е. Р. Модели управления проектами реконструкции систем  

теплоснабжения. – С. 60-61. 

Рассмотрена  концептуальная модель  управления программами инновационного развития 

энергосбережения в ЖКХ, включая в себя систему целей и сбалансированных показателей развития, на 

основе которых формируется основной цикл управления (мониторинга) программы.  

 

   Харитонов Ю. Н., Колосовський Д. В., Фоменко Г. В. Основные направления технико-

технологического развития объектов энергогенерации и энергопотребления в региональных 

программах повышения энергоэффективности. – С. 284-285. 

Приводятся результаты сравнительной эффективности мероприятий технико-технологического развития 

объектов энергогенерации и энергопотребления районов. 

 

 

Б 17562 

   656 

 

Український державний університет залізничного транспорту. 
    Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту [Текст] / 

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

   Вип. 153. - Х., 2015. - 268 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Дешко В. І., Буряк Н. А. Вплив теплового захисту будівлі на показники теплового комфорту. – С. 121-

128. 

   Алексахин А. А., Бобловский А. В. Оценка изменения характеристик микрорайонной тепловой сети 

при переходе к двухтрубной системе теплоснабжения с учетом возможного утепления зданий. – С.128-

132. 

   Петухов В. М.  Використання енергозберігаючих технологій при контролі буксових вузлів. –  С. 238-

243. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%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%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. 

    Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка [Текст] : [тематичний збірник] / МОН. - [Х.] : [ХНТУСГ]. - (Технічні науки). 

   Вип. 164 : "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України". - [Х.], 2015. - 179 с. : 

іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Литвин А. В. Енергозабезпечення фермерського господарства в умовах Ямпільського району. – С. 

110-112.  

Проаналізовано вплив зміни режиму роботи електромагнітного залізовідділювача з тривалого на повторно-

короткочасний (енергоощадний) та його основні технічні показники. 

 

   Гузенко В. В. Аналіз ресурсозберігаючих технологій приготування кормосумішей. – С.113-115. 

Проведено аналіз та запропонована енергоефективна технологічна лінія для приготування кормових 

сумішей у тваринництві та визначена увага перспективним напрямкам вдосконалення силового 

електрообладнання. 

 

   Маляренко В. А., Темнохуд І. О., Темнохуд О. О. Комунальна енергетика України: проблеми, шляхи 

розвитку. – С.138-140. 

У статті розглянуто основні напрямки підвищення ефективності систем теплопостачання. 
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Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. 

    Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка [Текст] : [тематичний збірник] / МОН. - [Х.] : [ХНТУСГ]. - (Технічні науки). 

   Вип. 165 : "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України". - [Х.], 2015. - 135 с. : 

іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Мороз О. М., Друзь В. О. Світові тенденції розвитку концепції  SMART GRID – С.3-5. 

Розглянуто концепцію інтелектуальних систем SMART GRID та особливості її розвитку в провідних країнах 

світу. 

 

   Костюк В. О., Аксьонова О. С. Модель добового електропостачання об’єкта, оснащеного 

фотоелектричною установкою з максимальним використанням сонячної  енергії. – С. 11-13. 

Запропоновано параметричну модель сумарної сонячної інсоляції для  фотоелектричної установки,  

оснащеної пристроями азимутального стеження. Виконано співставні розрахунки ємності акумуляторної 

батареї – накопичувача у складі локальної системи електропостачання сільськогосподарського об’єкта.  

 

   Шуллє Ю. А. АСКОЕ як інструмент ефективного енергоменеджменту на підприємствах АПК. – С. 25-

27.  

Розглянуто можливість використання автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії для 

підвищення ефективності енерговикористання на підприємствах агропромислового комплексу. 

 

   Дудніков С. М. Формалізація задачі процесу математичного моделювання локальних 

інтелектуальних мереж (SMART GRID) з альтернативними джерелами енергії. – С. 40-41. 

Представлені функціональні залежності, які характеризують на рівні формалізації задачі побудови 

математичної моделі системи енергопостачання споживачів АПК з урахуванням концепції SMART GRID. 

 

   Шулима О. В., Шендрик В. В., Пакштас А., Шендрик С. О. Модель функціонування гібридної 

енергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії. – С. 73-75. 

Запропоновано моделі функціонування гібридної енергомережі з відновлюваними джерелами генерації 

енергії та контролера в системі з метою узгодження балансу між генерацією, споживанням та продажем 

електроенергії, які дозволять підвищити якість контроля процесу. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
   Романенко М. А., Бріндза Я., Добровська П. Розробка, дослідження і застосування 

електротеплоакумульованих технологій в тваринництві. – С. 101-104. 

Досліджено вплив конструктивних параметрів теплогенеруючих модулів електрообігрівної підлоги, як 

основної системи опалення на процеси формування заданих параметрів мікроклімату виробничих 

тваринницьких споруд. 

 

   Войтов В. А., Вороновський І. Б. Шляхи зниження енерговитрат при виробництві твердого палива з 

біосировини. –  С.105-107. 

Розглядаються шляхи зниження енерговитрат при виробництві твердого палива  із застосування тонкого 

помолу. Наведено оцінку витрат електроенергії на подрібнення біосировини ударом і стиранням. 
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Харьковский политехнический институт. Национальный технический университет. 
    Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". 

Тематический выпуск [Текст] : [сб. науч. тр.]. - Х. : [НТУ "ХПИ"]. - (Проблемы автоматизированного 

электропривода. Теория и практика) (Силовая электроника и энергоэффективность). -   

   № 12(1121). - Х., 2015. - 572 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 

 

У Віснику надані результати наукових досліджень і розробок, виконані викладачами, докторантами та 

аспірантами вищої школи НАН України, науковими співробітниками науково-дослідних і проектно-

конструкторських організацій, працівниками промислових підприємств, а також рекомендовані редколегією 

статті з проблем автоматизованого електроприводу, силової електроніки, підготовки кадрів з напрямку: 

«Електромеханіка». Викладено нові методи аналізу і синтезу електромеханічних систем, розробки сучасних 

електроприводів, їхніх елементів та діагностики. Значна увага приділена питанням енергозбереження. 

Розглянуто аспекти застосування сучасних систем силової електроніки, новітні схемотехнічні рішення та 

алгоритми керування енергоефективних перетворювачів та систем на їх основі. Висвітлено питання 

поліпшення електромагнітної сумісності таких систем, а також систем на базі накопичувачів великої 

ємності. 

 

 

Череватский Д. Ю. О влиянии финансирования исследований и разработок на повышение 

энергоэффективности национальных экономик / Д. Ю. Череватский, М. А. Солдак // Економіка 

промисловості. – 2015. – № 4(72). – С. 17-32. 

                                                                                                                                               Р/1252 

 

При проведении исследований использованы данные многолетних наблюдений за развитием 44 стран с 

различными экономическими, климатическими и структурно-хозяйственными характеристиками. 
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    Шкрабець, Федір Павлович.  

    Електропостачання глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт 

[Текст] : монографія / Ф. П. Шкрабець, О. В. Остапчук ; Державний вищ. навч. 

заклад "Нац. гірничий ун-т". - Д. : НГУ, 2014. - 160 с. 

 

Розглянуто питання, пов’язані з електропостачанням промислових підприємств: 

характеристики та категорії електроспоживачів і методи розрахунку 

електричних навантажень: способи мінімізації споживання реактивної 

потужності; улаштування електричних мереж та підстанцій систем 

електропостачання; аварійні режими, релейний захист та автоматизація в системах електропостачання. 

Викладені також основи електробезпеки та питання експлуатації систем електропостачання. 

 

 

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


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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    Энергоемкость металлургической продукции [Текст] : [монография] / Д. 

В. Сталинский, В. Г. Литвиненко, Т. А. Андреева [и др.] ; [ГП "УкрНТЦ 

"Энергосталь"]. - Х. : ГП "УкрНТЦ "Энергосталь", 2015. - 348 с. : ил.: 33, табл.: 

59. - Бібліогр.: с. 315-324 (83 назв.). 

 

Из содержания: 

1. Информационное обеспечение энергосбережения  

2. Сквозная энергоемкость 

3. Анализ причин изменения энергоемкости продукции 

4. Нормирование расхода топливно-энергетических ресурсов 

5. Полная металлургическая энергоемкость 

6. Программное обеспечение анализа использования энергоресурсов 

на предприятиях ГМК с применением сквозной энергоемкости продукции 

7. Использование методологии сквозной энергоемкости для анализа других параметров 

производственной деятельности. 


