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Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція 

[Текст] : колективна наукова монографія / [Письменна У. Є., Подолець Р. З., 

Трипольська Г. С. та ін.] ; за ред. Р. З. Подольця ; НАН України, ДУ "Ін-т 

економіки та прогнозування НАН України". - К. : [Поліграф. дільниця ДУ "Ін-т 

економіки та прогнозування НАН України"], 2014. - 209 с. : рис., табл. - 

Бібліогр. у виносках. 

 

Монографія присвячена методології та методам вдосконалення державного 

регулювання розвитку ПЕК України в умовах міжнародних зобов’язань у 

сфері енергетики, що зумовлені уніфікацією мотиваційних факторів реалізації 

структурних реформ в енергетиці та розширенням зовнішнього виміру політики міжнародних інтеграційних 

утворень.   

 

 

Курмаєв П. Ю. Практичні аспекти підвищення ефективності державного регулювання ринку енергії в 

Україні / П. Ю. Курмаєв, В. І. Рибчак, О. С. Рибчак // Науковий вісник Мукачівського державного 

університету. Серія:  Економіка. – 2016. –  № 1(5). – С. 33-38. 

        

Р/2057 

 

Авторами запропоновано модель функціонування ринку енергії. Впровадження моделі функціонування 

ринку енергії сприятиме формуванню конкурентного середовища генеруючих компаній, передавальних 

організацій, посередників. Перспективними напрямками подальших досліджень виступають різні аспекти 

формування організаційно-економічного механізму моніторингу енергоємності галузей господарського 

комплексу. 

 

 

Ліщук В. Стратегічні  напрями політики енергоефективності в Україні   / В. Ліщук, М. Ліщук // 

Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2016. – № 1. 

– С. 12-17.           

Р/585 

 

У статті здійснено порівняльний аналіз енергоефективності країн світу і джерел формування енергетичного 

продукту. Простежено тенденції в структурі енергетичних ресурсів України. Узагальнено основні 

стратегічні завдання політики створення енергоефективного суспільства в Україні, виявлено недоліки та 

запропоновано напрями вдосконалення. 

 

 

Сотник І. М. Енергоефективність економіки України: проблеми та перспективи досягнення за 

рахунок ЕСКО/ І. М. Сотник // Актуальні проблеми економіки. – 2016. –№ 1(175). – С. 192-199. – Текст 

англ. 

 

 Р/1545 

 

У  статті обґрунтовано передумови та переваги енергосервісної компанії (ЕСКО) в зростанні 

енергоефективності національної економіки. Досліджено динаміку вітчизняного ринку енергоефективності, 

а також проблеми, що перешкоджають діяльності ЕСКО на  сучасному етапі. Проаналізовано економічні 

механізми державної підтримки ЕСКО в Україні та визначено напрями вирішення проблемних питань і 

механізмів активізації енергосервісної діяльності на різних рівнях господарювання. 
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Струтинська Н. П. Енергетична безпека України / Н. П. Струтинська // Інвестиції: практика та досвід. – 

2016.–  № 9. – С. 104-108. 

Р/2124 

 

Проаналізовано сутність категорії «енергетична безпека», визначено роль та місце енергетичної безпеки у 

системі національної безпеки України. Досліджено основні загрози національній енергетичній безпеці та 

проаналізовано шляхи запобігання цим загрозам. 

 

 

Улида В. Ю. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері 

електроенергетики / В. Ю. Улида, В. А. Андронов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016.–  № 9. – С. 89-

92. 

 Р/2124 

 

У статті запропоновано визначення та структуру механізму державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в сфері електроенергетики. В якості технології даного механізму виступає модель структурних 

перетворень державного регулювання в сфері електроенергетики. 

 

 

Б 17758 

   33 

 

Черкаський державний технологічний університет. 
    Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук.     

вид.]. - Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). -  

   Вип. 40, ч. 1. - Черкаси, 2015. - 226 с. : табл., граф. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Коломицева О. Основні напрями регіональної енергетичної політики . –  С. 20-26. 

«Мета статті - виявити основні проблеми розвитку енергетичного комплексу України та її регіонів, 

критично їх проаналізувати та на основі отриманої інформації визначити основні напрямки розвитку 

енергетичного комплексу регіонів, які забезпечать підвищення її енергоефективності та енергетичної 

безпеки країни в цілому». 

 

 

Б 17761 

   33 

 

Черкаський державний технологічний університет. 
    Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.]. 

- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). -  

   Вип. 40, ч. 4. - Черкаси, 2015. - 156 с. : табл., граф. - Бібліогр. наприкінці ст. -  

Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Шевчук Я. В. Сутність та концептуальні основи енергетичної безпеки України. – С. 53-58. 

 У статті досліджуються наукові підходи щодо визначення категорії «енергетична безпека», сформульовано 

змістовну характеристику цього поняття, аналізуються особливості сучасної модифікації її суті та 

досліджуються основні складники. Аналізуються праці вітчизняних та зарубіжних авторів, присвячених 

проблемі забезпечення енергетичної безпеки України. Запропоновано авторське визначення енергетичної 

безпеки. 

 

 

Р355794 

   69 
 

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

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

   Вип. 34. - К., 2015. - 199 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%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Зі змісту: 
   Дорошенко В. М. Державне сприяння розвитку інфраструктурного забезпечення енергозбереження 

підприємств цивільного будівництва. – С. 176-183.                                                  

У статті досліджено проблему інфраструктурного забезпечення енергозбереження підприємств цивільного 

будівництва. Визначені напрями державного сприяння впровадженню інфраструктурного забезпечення 

енергозбереження підприємств цивільного будівництва, що передбачають врахування структурних 

компонент: кадрових, інформаційно-консультаційних, фінансово-економічних, нормативно-правових. 

 

 

Загальні питання 
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    Авиационная химмотология: топлива для авиационных двигателей. 

Теоретические и инженерные основы применения [Текст] : учебник для 

студ. высших учеб. заведений / [Н. С. Кулик, А. Ф. Аксенов, Л. С. Яновский и 

др.] ; Национальный авиац. ун-т. - К. : НАУ, 2015. - 560 с. : граф., табл. - 

(Сучасний університетський підручник). - Библиогр.: с. 446-466 . 

 

Учебник посвящен актуальным вопросам, возникающим при эксплуатации 

авиационной техники, которые связаны с качеством применяемых топлив. 

Содержит список рекомендованной литературы; приложения 1-21. 

 

Из содержания: 

Раздел 3. Топлива для авиационных двигателей. – С. 189-247. 

Раздел 4. Влияние  качества топлив на химмотологическую надежность воздушных  

                судов. – С. 248- 362. 

 

 

Ачкасов І. А. Формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії в електричних 

мережах / І. А. Ачкасов // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 23. – С. 21-28. 

 

Р/2319 

 

Розглянуто концептуальну модель формування портфеля проектів зменшення витрат електроенергії у 

електричних мережах в умовах невизначеності (спостережності, неверифікованої інформації та 

недосконалості методів оцінки технологічних втрат). Визначено моделі та методи формування портфеля 

проектів зменшення втрат в електричних мережах. Залежно від повноти інформації про навантаження 

елементів електричної мережі за розрахунковий період для розрахунків навантажувальних втрат 

використовуються різні методи формування портфелів проектів зменшення втрат у електричних мережах. 

 

 

Боднар Л.А. Екологічні аспекти виробництва енергії з низькосортних видів палива / Л. А.  Боднар, О. 

В. Дахновська, М. Г. Робак // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2015. –  № 2. – С. 112-116. 

Р/1305 

 

В роботі розглянуто методи оцінки екологічної ефективності низькосортних палив, проаналізовано 

очікувані викиди парникових газів від різних видів палив, розглянуто способи зменшення викидів 

вуглекислого газу.  

 

 

Борукаев  З. Х. Математическое обеспечение методики расчета прогнозной оптовой цены на рынке 

электроэнергии / З. Х. Борукаев // Енергетика та електрифікація. – 2015. –  № 9.– С. 33-43. 

Р/464 

 

В работе приведена общая формулировка задачи математического моделирования динамики энергорынка в 

условиях изменения цен  на рынках энергоносителей. Проведен анализ взаимосвязи данных динамики цен 

на электрическую энергию (э/э) и на энергоносители. Обоснована необходимость разработки 

математической модели, алгоритмических и программных средств ее реализации, предназначенных для 

решения задачи определения прогнозной оптовой цены покупки э/э Ц
прог

(t) на ОРЭ с учетом изменения цен 

на энергоносители. 
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Борукаев З. Х. Моделирование динамики прибыли генерирующих компаний в условиях изменения 

цен на энергоносители / З. Х. Борукаев, К. Б. Остапенко, О. И. Лисовиченко // Енергетика та 

електрифікація. – 2015. –  № 10. – С. 31-35. 

Р/464 

 

Приведена математическая модель для анализа динамики прибыли  генерирующих  компаний в условиях 

изменения цен  на основные энергоносители и результаты ее расчетно-экспериментальных исследований. 

Разработана имитационная модель динамики прибыли генерирующих компаний во взаимодействии с 

единым покупателем и с учетом влияния роста цен на энергоносители. На примере решения тестовых 

модельных примеров показана возможность ее применения  для решения задач организационного 

управления оптовым рынком при принятии решений по формированию цен на электроэнергию и 

энергоносители. 

 

 

Влияние законодательных инициатив Евросоюза в области технического регулирования на рынок 

светотехники ЕС // Промислова  електроенергетика та елетротехніка. – 2016. – № 1. – С. 9-12. 

 

Р/1056 

 

Подробный обзор законодательства ЕС в области технического регулирования светотехнической продукции 

содержится в полной версии отчета «Анализ состояния и перспектив рынка светотехнической продукции в 

странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС)». 

 

 

Воєводін В. М. Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України 

«Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій у 

галузях економіки» : стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2016 року 

/ В. М. Воєводін // Вісник Національної академії наук України. – 2016. –  № 3. – С. 37-44. 

 

Р/250 

  

У доповіді висвітлено основні результати, отримані під час виконання цільової комплексної програми 

наукових досліджень НАН України. «Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та 

застосування радіаційних технологій у галузях економіки». Виконання цієї програми сприяло посиленню 

науково-технічної підтримки безпечного і надійного функціонування та розвитку ядерної енергетики 

України, її ресурсної бази та використанню радіаційних технологій. 

 

 

Гораль Л. Т. Орієнтири для розвитку газорозподільних підприємств України / Л. Т. Гораль, С. В. 

Король  // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія:  Економіка. – 2016. –  № 1(5). – 

С. 120-124.  

 

Р/2057 

 

Запропоновано правові та організаційні засади щодо покращення умов функціонування ГРП. Практична 

значущість полягає у тому, що результати дослідження можуть бути використані в процесі формування 

регіональних та  національних програм функціонування ринку газу. Перспективи подальших досліджень 

спрямовані на дослідження  проблем, особливостей і перспектив розвитку ГРП. 

 

 

Дзьоба О. Г. Про деякі аспекти оцінювання енергетичної безпеки з урахуванням ризиків суб’єктів  

паливно-енергетичного комплексу / О. Г. Дзьоба // Науковий вісник Івано-Франківського національного 

технічного університету. Серія: Економіка та управління в нафтогазовій промисловості. –  2016. – № 1. – С. 

36-40. 

Р/1802 

 

Проаналізовано існуючі методики оцінювання енергетичної безпеки економічних систем різних рівнів 

ієрархії. Запропоновано новий підхід щодо їх удосконалення на основі урахування ризиків та загроз, що 

генеруються в процесі діяльності економічних суб’єктів паливно-енергетичного комплексу. Здійснено 

моделювання та кількісне оцінювання впливу інтегрального ризику газотранспортних підприємств на 

показник енергетичної безпеки України. 
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Дудніков С. М. Комбіновані системи енергопостачання споживачів АПК з інтелектуальними 

мережами (Smart Grid) / C. М. Дудніков // Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК. – 

2015. – № 1. – С. 28-30.  

Р/1415 

 

Мета статті – обґрунтування методики щодо побудови математичної моделі, яка характеризує взаємодію 

споживачів  з іншими складовими КСЕП з урахуванням концепції Smart Grid. 

  

 

 

Р 355508 

   338 
     

    Економіка енергетики [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / [Л. Г. Мельник , 

І. М. Сотник, В. Г. Боронос та ін.] ; за ред. Л. Г. Мельника, І. М. Сотник. - Суми 

: Університетська книга, 2015. - 379 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 338-356. 

 

У підручнику розглянуто основні фактори енергетичного виробництва, шляхи 

їх ефективного використання, механізми формування собівартості енергетичної 

продукції та питання її ціноутворення. Приділено увагу техніко-економічному 

обґрунтуванню господарських заходів в енергетиці, надійності і якості 

електропостачання, проблемам планування та прогнозування 

макроекономічних показників, формуванню структури державного управління 

енергетичною галуззю, розвитку «зеленої» енергетики. Аналізуються 

особливості функціонування енергетичного комплексу України та розвинених країн на сучасному етапі 

економічного розвитку. 

 

 

Р 355612 

   62 

     

    Енергетичний менеджмент і аудит в агропромисловому комплексі [Текст] : [підручник для студентів 

ВНЗ] / Боярчук В. М., Тригуба А. М., Луб П. М. [та ін.]. - К. : [ЦП "Компринт"], 2015. - 642 с. : ил., рис., 

табл. - Бібліогр.: с. 635-641. 

 

У підручнику викладено особливості впровадження систем енергетичного менеджменту на підприємствах 

агропромислового комплексу, розглядаються можливості використання проектного підходу в 

енергетичному менеджменті, наводяться основні засади, типові об’єкти, методики і технології 

енергетичного аудиту. 

 

 

 

 

Р 356194 

   621.3 
     

    Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими [Текст] : 

[монографія] / [Базюк Т. М., Блінов І. В., Буткевич О .Ф. та ін.] ; за заг. ред. О. 

В. Кириленка ; НАН України, Ін-т електродинаміки. - К. : [Ін-т 

електродинаміки НАН України], 2016. - 400 с. : рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці розд. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

У монографії основну увагу приділено створенню інтелектуальних 

електричних мереж на базі нової концепції Smart Grid – технології керування 

електричними мережами з урахуванням особливостей функціонування ринків 

електричної енергії та використання відновлюваних джерел енергії. 

 

 

Кадер Ш. А. Оценка состояния  энергетического рынка Ирака /  Ш. А. Кадер // Вісник Маріупольського 

державного університету. Серія: Економіка. – 2015. – Вип. 9. – С. 151-159.  

             

Р/824 
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В статье сделан анализ ситуации на энергетическом рынке Ирака, обеспеченность запасами нефти и газа, 

эффективность использования на внутреннем рынке, возможности транспортировки. Анализ 

энергетического сектора Ирака проведен в сопоставлении с показателями стран – экспортеров нефти 

ближневосточного региона. 

 

 

 

 Р 356110 

   681 
 

    Казак, Василь Миколайович.  

    Автоматизація трубопровідного транспорту [Текст] : підручник / В. М. 

Казак ; Національний авіаційний ун-т. - К. : [НАУ], 2016. - 360 с. : іл. - 

(Сучасний університетський підручник). - Бібліогр.: с. 358-359. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Технічні засоби автоматизації 

Розділ 2. Засоби вимірювань та їх характеристики 

Розділ 3. Технічні засоби для побудови систем автоматичного регулювання та 

управління 

Розділ 4. Проектування систем автоматизації виробничих процесів 

Розділ 5. Автоматизовані системи управління технологічними процесами 

Розділ 6. Автоматизація технологічних процесів підготовки і транспортування нафти та  

                газу 

Розділ 7. Автоматизація регулювання і управління об’єктами нафтогазового комплексу 

Розділ 8. Автоматизація управління технологічними процесами, перекачування і  

                транспортування товарної нафти. 

 

 

Кричевець О. Проблеми метрологічного забезпечення вимірювань показників якості електричної 

енергії / О. Кричевець // Метрологічне забезпечення. – 2016. – № 2. – С. 10-13. 

Р/2263 

 

Наведено результати аналізу стану вимірювань показників якості електричної енергії в Україні. Визначено 

основні проблеми, які пов’язані з такими вимірюваннями. Розглянуто основні підходи до їх вирішення. 

 

 

Марушевський Г. Б. Інтеграція екологічної політики в енергетичну політику в ЄС та Україні / Г. Б. 

Марушевський // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 7. – С. 123-127.  

 

Р/2124 

 

У статті досліджено практику інтеграції екологічної політики  в енергетичну політику ЄС і здійснено аналіз 

нормативно-правових основ екологізації енергетичної галузі України.  

 

 

Матеенко Ю. П. Расчет надежности структурных схем электрических станций в условиях 

функционирования рынка электрической энергии / Ю. П. Матеенко, С. В. Казанский, А. С. Лунин // 

Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2015. –  № 3. – С. 49-54. 

Р/1432 

 

Проведен сравнительный анализ методов определения надежности структурных схем на стадии 

проектирования. Рассмотрены особенности оценивания надежности структурных схем электростанций с 

учетом функционирования рынка электрической энергии. 

   Цель исследования: повышение эксплуатационной надежности структурных схем электростанций и 

снижение количества недоотпущенной электрической энергии. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Медиковський Н. А. Інформаційно-аналітична система для управління енергоефективністю 

підприємств у м. Львів / Н. А. Медиковський, І. Г. Цмоль, Ю. В. Цимбал // Актуальні проблеми економіки. 

– 2016. –  № 1(175). – С. 379-384.  

Р/1545 

                                                                                                                                             
У статті визначено задачі та функції ієрархічної системи управління ефективністю підприємств міста та її 

компонент, розроблено архітектуру даної системи з використанням комплексного підходу. Запропоновано 

формування управлінських рішень здійснювати на основі  прогнозу та аналізу можливих наслідків їх 

реалізації. 

 

 

Мелещенко А. І. Особливості функціонування та сучасні тенденції розвитку світового нафтогазового 

ринку в умовах глобалізації / А. І. Мелещенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 7. –  С. 55-59. 

 

Р/2124 

 

У статті розглядаються основні чинники та передмови кон’юнктурних змін на нафтовому та газовому 

ринках упродовж 2010–2015 рр., проаналізовано сучасні механізми  та форми цінових коливань на 

енергоносії, а також мотиви та поведінка провідних країн-учасниць ринку, проблеми кореляції цін «нафта-

газ» і механізми ринкового ціноутворення цін на газ у різних регіонах світового господарства.   

 

 

Мітюшкіна Х. С. Трансформація світового ринку енергоресурсів під впливом глобалізаційних 

процесів / Х. С. Мітюшкіна // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – 

Вип. 8. – С. 172-182.  

Р/824 

 

В статті досліджено особливості впливу сучасних процесів інтеграції й глобалізації та трансформацію 

світових товарних ринків (на прикладі ринків вуглеводневої енергетичної сировини). Особливу увагу 

приділено визначенню дефініцій «інтеграція», «глобалізація», «глобалізована галузь» на основі 

концептуальних підходів вітчизняних та зарубіжних наукових шкіл.  

 

 

Назаренко Л. Якісна оцінка світлового середовища у приміщеннях за критерієм насиченості світлом / 

Л. Назаренко, Ю. Васильєва, О. Ляшенко // Метрологічне забезпечення. – 2016. –  № 2. – С. 62-67. 

 

Р/2263 

 

Показана необхідність урахування моделювальної дії світла під час розроблення освітлювальних установок 

суспільно-адміністративних будівель шляхом контролю відношення циліндричної та горизонтальної 

освітленостей для забезпечення комфортного сприйняття облич людей у них. Надано рекомендації щодо 

оптимальної схеми освітлення за яскравістю, візуальним сприйняттям, активацією працездатності, 

комфортністю перебування. 

 

 

 

Б 17718 

   622 
     

    Обладнання газо- та нафтопереробних виробництв [Текст] : навч. посіб. / 

[В. І. Склабінський, А. Є. Артюхов, О. О. Ляпощенко, І. І. Шостаківський] ; 

Сумський держ. ун-т, Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - Суми : 

Сум. держ. ун-т, 2015. - 345 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 326-330. - Предм. 

покажч.: с. 337-342. 

 

Матеріал посібника викладено відповідно до навчальних програм із дисципліни 

«Обладнання газо- та нафтопереробних підприємств», «Процеси та обладнання 

газороздільних  установок», «Машини та апарати хімічних виробництв». 

Розглянуто сучасні промислові установки та обладнання для буріння та 

експлуатації нафтових, газових та газоконденсатних свердловин. Описано 

конструкції основного технологічного та спеціалізованого обладнання (ємнісного, механічного, 

гідромеханічного, тепло- та масообмінного обладнання) для транспортування, зберігання, підготовки та 
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переробки, перегонки, фракціонування та поглибленої переробки нафти, нафтопродуктів та газу. Наведено 

спрощені інженерні методики для проведення технологічних та конструкційних розрахунків, а також 

основні технічні характеристики стандартного та нестандартного технологічного обладнання промислових 

установок газо- і нафтопереробних підприємств. 

 

 

Палійчук У. Ю. Передумови та засади лібералізації ринку електроенергії в контексті 

євроінтеграційних намірів України / У. Ю. Палійчук // Науковий вісник Івано-Франківського 

національного технічного університету. Серія: Економіка та управління в нафтогазовій промисловості. –  

2016. – № 1. – С. 97-107. 

Р/1802«Е»   

 

В статті розглядаються особливості регуляторної політики в умовах переходу до нових моделей 

функціонування енергетичних ринків в контексті їх лібералізації та реформування відповідно до 

європейської моделі функціонування ринків енергоресурсів, визначаються передумови такого переходу.  

Встановлюється, що перехід на нову модель функціонування ринку електроенергії України в частині 

відновлюваної енергетики передбачає збереження всіх гарантованих державою привілеїв для ВДЕ, 

зберігається механізм оплати «зелених» тарифів у відповідності до законодавства. 

 

 

Полянська А. С. Потенціал диверсифікації джерел постачання газу в Україну: реальний стан та 

перспективи / А. С. Полянська, Н. В. Мороз // Науковий вісник Івано-Франківського національного 

технічного університету. Серія: Економіка та управління в нафтогазовій промисловості. –  2016. –  № 1. – С. 

47-56.  

 

Р/1802«Е»   

                                                                                                                                                             

У статті досліджено питання диверсифікації джерел постачання газу в Україні. Проведені дослідження 

оцінюють поточну ситуацію із постачанням газу в Україну та окреслюють потенційні можливості 

диверсифікації постачання цього стратегічно важливого ресурсу для України.  Крім того, досліджено 

потенціал України як транзитної держави. Висвітлено програми диверсифікації газопостачання в Україні, а 

також досвід європейських країн у даному питанні. 

 

 

Рибчинська О. Р. Використання енергоресурсів як чинник економічного розвитку / О. Р. Рибчинська // 

Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2015.–Вип. 49. –  С. 270-274. 

 

Р/1385 

 

Головною метою країн сучасного світу є приєднання до стабільності функціонування економіки та сталого 

розвитку суспільства у цілому. У статті розглянуто важливість фактора енергоресурсів у прогнозуванні 

тенденцій розвитку національних економік країн світу. Відстежено взаємну залежність між використанням 

енергоносіїв і економічним зростанням у різних країнах світу з різним рівнем розвитку. 

 

 

 

Р 356063 

   33 
     

    Розвиток заради порятунку [Текст] / [Шевчук В. Я., Черняк В. К., 

Ковальчук Т. Т. та ін.]. - К. : [ТОВ "Геопринт"], 2016. - 184 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 182-183. 

 

Зі змісту: 

5.  Енергоефективність та енергетика 

   5.1. Проблеми енергоефективності та енергетики 

   5.2. Стан енергетичного комплексу України 

   5.3. Енергетична політика України. 
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Савченко О. А. Комбінована модель вибору критеріїв оцінки інвестиційних проектів у сфері 

енергетики / О. А. Савченко, Г. М. Гладій // Управління розвитком складних систем. – 2015. –  № 22. – С. 

165-173. 

Р/2319   

 

На основі аналізу методів формування портфельних інвестицій запропоновано метод ефективного вибору 

критеріїв оцінки інвестиційних проектів у сфері енергетики. Селекцію проектів у портфель доцільно 

здійснювати на базі комбінованої моделі методів DEMATEL і ANP. За результатами моделювання 

сконструйовано карту взаємовпливів вказаних критеріїв. Отриманий рейтинг критеріїв дає змогу оцінити 

проекти в межах портфеля і здійснити оптимальний вибір серед них. 

 

 

Б 17742 
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    Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] = Socio-economic problems of the 

modern period of Ukraine : зб. наук. пр. / НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. 

Долішнього НАН України". - Л. : [Ін-т регіональних досліджень НАН України]. -   

   Вип. 6 (116). - Л., 2015. - 153 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

  Шабранська Н. І. Моделювання розвитку «зеленої економіки». – С.143-147. 

Стратегія «зеленої» економіки передбачає об’єднання зусиль держави, приватного бізнесу та населення у 

вирішенні наступних питань: 

1. Зменшення забруднення навколишнього середовища 

2. Зниження рівня захворювань, збільшення рівня середньої тривалості життя людини 

3. Зменшення енерго- та ресурсоємності продукції 

4. Утворення розвинутої системи відновлюваних джерел енергетики 

5. Збільшення ефективності національних програм енерго- та ресурсозбереження 

6. Створення позитивного екологічного образу України для ефективного просування країни в 

міжнародному просторі  та інтеграції в світове суспільство.  

 

 

Стогній Б. С. Про результати виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН 

України «Науково-технічне, нормативне та інформаційне забезпечення створення гнучкої та 

адаптивної  об’єднаної енергетичної системи України» («Об’єднання -2»)  : стенограма наукової 

доповіді на засіданні Президії НАН України 30 грудня 2015 року / Б. С. Стогній // Вісник Національної 

академії наук України. –  2015. – № 2. – С. 54-58. 

 

Р/250 

 

У доповіді підбито підсумки виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України  

«Об’єднання -2» і наведено приклади отриманих вагових результатів, які сприяють реалізації курсу на 

створення в Україні сучасної електроенергетичної системи та її об’єднання з європейськими 

енергосистемами. 

 

 

Стрелков М. Т. Статична модель складу системи ринку електричної енергії / М. Т. Стрелков  // 

Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2015. –  № 3. – С. 117-123. 

 

Р/1432 

 

Метою статті є аналіз складу цілісної системи ринку електричної енергії на функціональному зрізі. Задля 

цього в якості формальної моделі об’єкту аналізу використано  фрейми «галузь», «ринок» та 

«інфраструктура».  
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Черкаський державний технологічний університет. 
    Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.]. 

- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). -  

   Вип. 40, ч. 3. - Черкаси, 2015. - 118 с. : табл., граф. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

 

 

Зі змісту: 

   Гулак Д. В. Дослідження регіонального енергетичного ринку України. – С. 102-110. 

У статті здійснено дослідження діючої в Україні ринкової електроенергетичної моделі, визначено основних 

учасників ринку, їх функції та взаємозв’язок між собою. Проаналізовано та систематизовано ринкові моделі, 

за якими функціонують регіональні ринки електроенергії в світі. Досліджено їх переваги та недоліки 

порівняно з діючою в Україні моделлю ринку. Виділено основні трансформації, притаманні сучасним 

світовим ринкам електричної енергії. 

   Надано пропозиції щодо напрямів розв’язання існуючих проблем українського ринку електроенергії.                                                                                                                            

 

 

Якобчук В. П. Теоретико-методичні основи проведення енергетичного аудиту  / В. П. Якобчук, С В. 

Тищенко, С. В. Ярош // АгроСвіт. – 2016. – № 7.–  С. 51-56. 

 

Р/2114 

 

 

У статті представлені обґрунтовані авторами теоретико-методичні засади та розроблені практичні 

рекомендації щодо проведення енергетичного аудиту в Житомирському національному агроекологічному 

університеті.  

  

 

 

 

Альтернативна енергетика 

 
 

 

Адаменко Я. О. Обґрунтування найкращих технологій використання вітрової енергії доступних для 

впровадження у Карпатському регіоні / Я. О. Адаменко // Екологічна безпека та збалансоване 

ресурсокористування. – 2016. –  № 1(13). – С. 149-157. 

 

   Р/1427 

 

Стаття присвячена використанню вітрових джерел енергії у сталому розвитку Карпатського регіону. В 

роботі надані рекомендації обрання найкращих доступних для впровадження технологій використання 

вітрової енергії з метою перспективного розвитку Карпатського регіону. 

 

 

Альтернативная энергетика  на службе пищевых и перерабатывающих производств! // Продукты и 

ингредиенты. –  2016. –  № 1-2. – С. 8-9. 

                                                                                                                                        

Р/1811 

 

Последние два года показали, что наиболее устойчивое положение на рынке смогли занять предприятия, 

которые, наряду с другими факторами, способны обеспечить снижение себестоимости произведенной 

продукции при неизменном ее качестве. В настоящее время у предприятий пищевой промышленности 

остаются значительные возможности по снижению себестоимости выпускаемой продукции (до 20%) за счет 

снижения стоимости энергоносителей для производства технологического пара. 

 

 

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

геотермальной циркуляции системы / А. Ю. Андерсон, М. М. Калогривов, В. В. Притула // Розвідка та 

розробка нафтових і газових родовищ. – 2016. –  № 1(58). – С. 82-89. 

 

    Р/1771 

 

В работе проведено численное моделирование процессов теплообмена в нагнетательной и циркуляционной 

скважинах геотермальной системы для подогрева высоковязких нефтей. Исследование тепловых процессов 

в циркулярных скважинах, сопровождающих работу геотермальной системы, представляет научный 

интерес.  

Выполнен анализ изменения температуры циркуляционной воды в нагнетательной и эксплуатационной 

скважинах геотермальной системы в зависимости от изменения гидравлического сопротивления труб, от 

расхода теплоносителя и времени эксплуатации. Разработаны практические рекомендации к 

проектированию геотермальных циркуляционных систем для подогрева высоковязких нефтей и 

нефтепродуктов. 

 

 

Биоэнергетика одолеет газовую зависимость  : по материалам труда «Перспективы развития 

биоэнергетики как инструмента замещения природного газа в Украине» (Г. Гелетуха, Т. Железна, А. 

Трибой. Институт технической теплофизики НАН Украины) / подгот.  М. Нечипоренко  // Companion. – 

2016. – № 2. –  С. 48-51.   

Р/798 

 

Возможности сектора биоэнергетики как эффективного инструмента замещения природного газа в Украине, 

в первую очередь, для производства тепловой энергии, имеют большие перспективы. По прогнозам 

специалистов, мощности биоэнергетического оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

бюджетной сфере, в промышленности и у населения будут, в соответствии с программой строительства, 

существенно увеличены до 2020 года. Это обеспечивается особым вниманием, уделяемым  учеными и 

предпринимателями вопросам ресурсов биомассы, необходимым для обеспечения работы 

биоэнергетического оборудования. 

 

 

Бондаренко Д. В. Інтелектуальні цифрові  фотоелектричні системи / Д. В. Бондаренко // Відновлювана 

енергетика. – 2016. –  № 1. – С. 38-44. 

Р/1908 

 

В роботі викладено ідею та реалізацію інтелектуальних цифрових   фотоелектричних систем. Викладено 

принцип та підхід до побудови універсальної інтелектуальної системи, яка базується на мікроконтролерах, 

що збирають та обробляють інформацію і віддають команди. Підібрана узагальнена елементна база для 

побудови такої системи та окреслений можливий комунікаційний протокол.  

 

 

Відновлювана енергетика в Україні: стан розвитку та плани на 2016 рік : за матеріалами Управління 

комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності // Енергозбереження Поділля.  – 2016. –  № 

1(57). – С. 25. 

 

Р/2309 

 

«Україні потрібен конкурентоспроможний ринок виробництва тепла з альтернативних видів палива. Для 

цього розроблено законопроект про анбандлінг. Він передбачає розмежування діяльності з виробництва 

тепла та діяльності з його транспортування і передачі. Адже монополіст, тобто теплокомуненерго, не 

повинен сьогодні володіти мережами і блокувати доступ до цих мереж виробникам тепла з інших видів 

палива». 

 

 

Волков В. А. Совершенствование частотного пуска гидроагрегата гидроаккумулирующей 

электростанции в насосном режиме / В. А. Волков, Д. В. Довбищук // Электротехника и 

электроэнергетика. – 2015. –  № 1. – С. 55-61. 

Р/1321 

 

Выполнен анализ существующих способов пуска гидроагрегатов в насосном режиме на 

гидроаккумулирующих электростанциях (ГАЭС). Усовершенствован частотный способ пуска гидроагрегата 
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в насосном режиме от соседнего гидроагрегата, работающего в генераторном режиме. Разработана 

математическая модель усовершенствованного способа данного пуска гидроагрегата. На основе указанной 

математической модели создана имитационная компьютерная модель, посредством которой исследованы 

электромагнитные и механические процессы частотного пуска применительно к гидроагрегатам, 

установленным на Киевской ГАЭС. 

 

 

Вплив параметрів системи орієнтації ротора з використанням конструктивної схеми «хвіст на косому 

шарнірі» на статичні характеристики вітроустановки / В. М. Головко, В. П. Коханевич, М. О. Михайлов, 

В. І. Будько //  Відновлювана енергетика. – 2016. –  № 1. – С. 45-54. 

Р/1908 

 

Запропоновано математичну модель системи орієнтації ротора за допомогою флюгерної площини та з 

використанням конструктивної схеми «хвіст на косому шарнірі». На її основі отримано статичні 

характеристики та криві потужності з урахуванням конструктивних параметрів, що дозволяє у процесі 

проектування вибрати параметри даної системи, які забезпечують мінімальні енергетичні втрати. 

 

 

Гелетуха Г. Г. Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел 

енергії. Частина 1  /  Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, А. І. Баштовий // Промышленная теплотехника.  –  2016. 

–  Т. 38,  № 2. – С. 56-63. 

 

Р/517 

 

Розглянуто поточний стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в світі та в Європейському 

Союзі. Проаналізовано існуючі  енергетичні стратегії та прогнози розвитку енергетики до 2050 року. 

Показано необхідність скорочення загального впровадження енергоефективних технологій та 

енергоощадних заходів. 

 

  

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

Т. Железна // Екологія підприємства. – 2015. – № 3. – С. 55-61. – Продовження. Початок див. у № 1,2/2016р. 

 

Р/589 

 

 У статті  розглядається так звана «Всеосяжна енергетична стратегія» запропонована Президентом США 

Бараком Обамою. Надані схеми та таблиці: «Заміщення викопного палива відновлюваними джерелами 

енергії в Каліфорнії згідно з прогнозом Марка Якобсона», «Порівняння планів офіційної програми 

Гаваїв…», «Розвиток електрогенерації та зменшення викидів СО2  при виробництві електроенергії в Китаї 

до 2040 року згідно з прогнозом МЕА(2014)», «Скорочення кінцевого енергоспоживання Швейцарії згідно з 

Енергетичною стратегією до 2050 р. в рамках 3-х сценаріїв», «Частка ВДЕ у валовому кінцевому 

енергоспоживанні деяких країн світу відповідно до офіційних даних їх енергетичних стратегій». 

 

 

Гелетуха Г. Г. Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в 

Україні / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, О. І. Гайдай // Промышленная теплотехника. – 2015. – Т. 37, № 6. – 

С. 56-65. 

Р/517 

 

Розглянуто поточний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні до 2020 року. Проаналізовано 

механізм стимулювання розвитку даного сектору у відповідності до урядових документів, прийнятих у 2014 

році. 

 

 

Голуб Г. А. Технологічна схема виробництва комбікормів та дизельного біопалива / Г. А. Голуб, М. Ю. 

Павленко, О. М. Ачкевич // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2015. – 

Т. 1,  № 2. – С. 364-368.  

Р/1223 

 

Представлена технологічна схема виробництва комбікормів і дизельного біопалива в умовах господарства. 

Схема забезпечує отримання олії холодного віджимання для харчових цілей, олію другого гарячого 
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віджимання для виробництва дизельного біопалива і макухи для приготування комбікорму як білкової 

добавки.  

 Обґрунтовано доцільність використання двоступеневої технології віджимання рослинної олії для 

зменшення вартості виробництва дизельного біопалива в агропромисловій технології для фермерських 

господарств. 

 

 

Гошовский С. В. Методические основы для оптимального построения энергетических комплексов с 

использованием возобновляемых источников энергии  / С. В. Гошовский, А. В. Зурьян // Збірник 

наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ) . – 2015. – № 4. – С. 

9-21. 

Р/1739  

 

Работа посвящена созданию методических основ проектирования надежных и экономных систем 

энергоснабжения. Рассмотрены этапы работ при построении комплексов энергетических систем, 

использующих в своей структуре возобновляемые источники энергии. Приведена обобщенная схема 

модели, как отдельных составных частей, так и энергетических комплексов с применением в своей 

структуре возобновляемых источников энергии. 

 

 

Долинський А. А. Світовий досвід використання геотермальної енергії та перспективи її розвитку в 

Україні / А. А. Долинський, О. М. Ободович // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 3.– 

С. 62-69. 

Р/250 

 

Наведено результати аналізу світового запасу геотермальних вод для виробництва теплової та електричної 

енергії, представлено схеми геотермальних станцій. Проаналізовано дані щодо запасів геотермальних вод у 

різних регіонах України, окреслено перспективні райони. Розглянуто переваги і недоліки використання 

геотермальної  енергії в Україні. Визначено перелік заходів, спрямованих на розвиток геотермальної 

енергетики в країні. 

 

 

Дослідження швидкого піролізу біомаси в абляційному шнековому реакторі / В. М. Клименко,  А. І.  

Баштовий, В. І. Зубенко, Т. О. Антощук // Промышленная теплоэнергетика. – 2016. –  Т. 38,  № 2. – С. 48-54. 

 

Р/517 

 

Представлено результати експериментальних досліджень процесу швидкого піролізу біомаси з метою 

отримання біонафти, вуглецевого залишку та піролізного газу в абляційному реакторі шнекового типу. 

Запропоновано та реалізовано заходи щодо вдосконалення технології піролізу. Проведено порівняльний 

аналіз даних експерименту з даними іноземних авторів. 

  

 

Б 17725 

   621.3 
     

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

матеріалів XIV міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів, 14-15 квітня 2016 року / 

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

управління ; [наук. ред. Чорний О. П.]. - Кременчук : КрНУ, 2016. - 320 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці 

ст. 

 

Зі змісту:  
   Риженков  Д. В. Аналіз вольт-амперної характеристики фотоелектричної сонячної станції в 

залежності від кліматичних умов. – С. 131-132. 

   Богодист К. П., Ялова В. С. Економічна ефективність застосування сонячних панелей для 

електропостачання приватного будинку. – С. 143-144.  

   Вирвикишка С. В., Гріщенко С. О. Особливості функціонування локальних електротехнічних систем 

на базі відновлюваних джерел енергії. – С. 161.   
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Б 17726 

   621.3 

Інститут електродинаміки Національної академії наук України. 
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України [Текст] : зб. наук. пр / 

Відділення фіз.-техн. проблем енергетики НАН України, Ін-т електродинаміки. - К. : [Ін-т електродинаміки 

НАН України]. -   

   Вип. 43. - К., 2016. - 138 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Павловський В. В., Лук’яненко Л. М., Гончаренко І. С., Захаров А. М. Обмеження потужності 

відновлюваних джерел енергії за умовами приєднання до електричної мережі. – С. 18-23. 

У статті розроблено критерій («К2»), що дає змогу визначати граничну потужність ВДЕ, яку можна 

підключити  до певного вузла з врахуванням «міцності його прив’язки до мережі та чутливості до коливання 

напруги. Використання запропонованого критерію дає змогу більш коректно визначати вузли підключення 

ВДЕ з технічної точки зору. На основі розрахункових значень критерію «К2» для різних електричних мереж 

України визначено діапазони його зміни для випадків 5- і 10% валового відхилення напруги на відповідних 

системних шинах. 

 

   Антоненко А. І. Каскадний електрогенератор для вітроенергетичної установки. – С. 70-74. 

Розкрито можливість створення безредукторного автономного генератора змінного струму промислової 

частоти для вітроенергетичної установки з малою (близько 300 об/хв.) частотою обертання та отримання 

співвідношень між його параметрами. 

 

 

Б 17755 

   004 
 

    Інформаційні технології в освіті, науці і техніці, Міжнар. наук.-практ. конф. (3 ; 2016 ; Черкаси).  

    Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, 

науці і техніці ( ІТОНТ-2016), 12-14 травня 2016 року [Текст] / Черкаський держ. технол. ун-т., Навч.-

наук. комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ", Ін-т інформ. технологій і засобів 

навчання НАПН України [та ін.] . - Черкаси : ЧДТУ, 2016. - 260 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці 

ст. 

 

Зі змісту: 

   Голик О. П., Стеценко С. Г., Цирфа П. А. Дослідження енергетичного потенціалу сонячної енергії в 

Кіровоградському регіоні. – С.16-17. 

Наведено результати аналізу та обробки статистичних даних з інтенсивності сонячного випромінювання в 

Кіровоградському регіоні за 2009-2015рр. Отримані результати в подальшому можна використовувати при 

проектуванні систем енергозабезпечення з альтернативними джерелами енергії. 

 

 

Карпенко Д. С. Анализ эффективности фотоэлектрических систем коммунального назначения / Д. С. 

Карпенко // Промышленная теплотехника. – 2016. –  Т. 38, № 2. – С. 76-80.  

 

Р/517 

 

Построена математическая модель работы фотоэлектрического модуля с водяной системой охлаждения ее 

поверхности. Проведено численное моделирование в программной среде Solid Works и определены 

оптимальные конструктивные характеристики системы охлаждения. 

 

 

Колосова О. Е. Правові засоби стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії як один із 

пріоритетних напрямів горизонтальної державної допомоги Україні / О. Е. Колосова // Економіка та 

право. – 2016. – № 1. – С. 67-71. 

         

 Р/1549   
   

Розглянуто проблеми розвитку відновлюваних джерел енергії, досліджено практику європейських країн 

щодо надання державної допомоги для розвитку відновлюваних джерел енергії. Проаналізовано останні 

тенденції дослідженої сфери. З метою вдосконалення нормативного забезпечення у сфері горизонтальної 

державної допомоги, запропоновано зміни до законодавства. 

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%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%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%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%86%D1%96%20%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%283;%202016;%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%29
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Коптев Д. А. Перспективы солнечной энергетики в Украине / Д. А. Коптев // Інтегровані технології та 

енергозбереження. – 2016. –  № 1. – С. 3-6.  

    Р/1323 

 

У статті розглядаються можливості розвитку сонячної енергетики. Описана ідея створення геліотермального 

колектора, яка заснована на принципі отримання інфрачервоного тепла від сонячного потоку для обігріву 

приміщень. Наведені дані про експериментальні дослідження геліотермального колектора.         

 

 

Кравченко І. П. Геотермальна електрогенерація в умовах низько потенційної геосистеми території 

України / І. П. Кравченко  // Промышленная теплоэнергетика. 2016. –  Т. 38,  № 2. – С. 65-75. 

 

Р/517 

 

В статті досліджені нетрадиційні для української геотермальної енергетики способи генерації електричної 

енергії з використанням низькотемпературного теплового потенціалу, притаманного гідрогеологічному 

середовищу території України, з застосуванням низькокиплячих робочих тіл, а також комбінованого 

способу з використанням природного газу, розчиненого в термальній воді. 

          

  

Лежнюк П. Д. Вплив сонячних електростанцій на напругу споживачів 0,4 КВ / П. Д. Лежнюк, О. Є. 

Рубаненко, І. О. Гунько // Енергетика: економіка,технології, екологія. – 2015. –  № 3. – С. 7-13. 

 

Р/ 1432 

 

Представлені результати дослідження впливу активної потужності, яка виробляється СЕС на напруги на 

шинах 0,4 кВ споживачів.  Доведено, що в локальних електричних системах  можливі режими, коли напруги 

на шинах 0,4 кВ можуть бути поза нормативними значеннями; майже не обмежуючи генерування активної 

потужності СЕС і регулюючи реактивну потужність СЕС  є можливість регулювати напругу  на шинах 0,4 

кВ споживачів, запобігати понад нормованих відхилень напруги.  

 

 

Б 17746 

    63 

 

Лісівнича академія наук України. 
    Наукові праці Лісівничої академії наук України [Текст] : зб. наук. пр. / Національний лісотехнічний 

ун-т України, Лісівнича академія наук України. - Л. : Камула. -   

   Вип. 13. - Л., 2015. - 304 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Озарків І. М., Данчук М. І., Дерех О. І., Кобринович М. С. Концепція використання солей-

кристалогідратів в сонячних колекторах сушильних камер. – С. 231-236. 

Підібрано склади солей-кристалогідратів для акумулювання сонячної теплової енергії та подальшого її 

використання у колекторах сонячних сушильних камер для зневоднення вологих матеріалів рослинного 

походження. Наведено результати теплоакумулятивних властивостей солей. Показано схему ефективного 

використання геліоколекторів у сонячних сушильних установках. 

 

 

Малюк О. С. Обґрунтування економічної ефективності альтернативних технологій теплозабезпечення 

як напрямку підсилення енергетичної безпеки України / О. С. Малюк, В. С. Кирилюк // Економічний 

форум. – 2016. –  № 1. – С. 26-31. 

Р/2329 

 

В статті розглянуто проблеми енергетичного забезпечення та енергетичної безпеки України. Обґрунтовано 

необхідність впровадження альтернативних технологій теплозабезпечення житлово-комунального сектора, 

які дозволять уникнути використання у виробничому процесі природного газу. Проведено економічне 

обґрунтування будівництва модульної твердопаливної котельної у Дніпропетровському регіоні. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Мандрик О. М. Аналіз використання потенціалу вітрової і сонячної енергії в Карпатському регіоні  / 

О. М. Мандрик // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2016. –  № 1(13). – С. 158-166.  

 

Р/1427 

 

Стаття посвячена перспективам і проблемам використання відновлюваних джерел енергії на прикладі 

вітрової і сонячної. Проведений ретроспективний аналіз використання вітрової і сонячної енергії в 

Карпатському регіоні, представлені карти оцінки валового річного потенціалу й технічно досяжного. 

Обґрунтовані перспективи розвитку. 

 

 

Манюк О. Р. Щодо оцінки енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії Івано-

Франківської області / О. Р. Манюк // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2016. –  

№ 1(13). – С. 141-149. 

    Р/1427 

 

В роботі на основі проведених досліджень науково обґрунтовано теоретично досяжні рівні енергетичного 

потенціалу відновлюваних джерел енергії в Івано-Франківській області. В результаті встановлено 

теоретичний можливий рівень потенціалу відновлюваних джерел енергії на рівні 340,5 тис. тонн умовного 

палива, що в свою чергу дасть можливість зменшити споживання природного газу в Івано-Франківській 

області на 17%. 

 

    

 

Р 355829 

   62 

     

    Маркетингове просування енергозберігаючих технологій використання 

альтернативних джерел енергії в Україні [Текст] : [монографія] / Смирнов С. 

О., Касян С. Я., Накашидзе Л. В., Гільорме Т. В. ; Дніпропетр. нац. ун-т імені 

Олеся Гончара. - Д. : ЛІРА, 2015. - 147 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці 

розд. - Предм. покажч.: с. 143-145. 

 

У монографії досліджено методологічну платформу створення механізму 

маркетингового просування інноваційних енергозберігаючих технологій на 

ринках товарів і послуг України, його складових елементів. Значну увагу 

приділено розробці комплексного механізму надання логістичного сервісу та 

організації маркетингового логістичного розподілу під час планування і координації  енергетичних та 

інформаційних потоків в умовах міської промислової та комунальної сфери в Україні. 

   Матеріал супроводжується необхідними статистичними аналітичними даними, ілюстраціями, ключовими 

поняттями і категоріями. 

 

 

Марушевський Г. Б. Інтеграція екологічної політики в енергетичну політику в ЄС та Україні / Г. Б. 

Марушевський // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 7. – С. 123-127. 

 

 Р/2124 

 

У статті досліджено  практику інтеграції екологічної політики в енергетичну політику в ЄС та Україні і 

здійснено аналіз нормативно-правових основ екологізації енергетичної галузі України. 

 

 

Машинно-транспортний агрегат для вітроенергетичних установок / В. І. Панченко, Д. В. Ципленков, А. 

М. Гребенюк [та ін.] // Електротехніка і електромеханіка. – 2016. – № 1. – С. 33-37. 

 

Р/1677 

 

В роботі запропонована нова конструкція індукторної електричної машини, яка в технічній літературі 

називається машинно-трансформаторним агрегатом (МТА). Для такого агрегату отримано співвідношення 

для визначення розрахункової потужності. На конкретному прикладі показано, що при однакових габаритах 

розрахункова потужність МТА може перевищувати таку для звичайних синхронних машин. Конструкція 

МТА дозволяє розмістити котушки обмотки статора на деякій відстані від рухомих елементів машини, а 
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саме, у закритій ємності, заповненій електроізоляційною рідиною. Це дасть змогу збільшити потужність за 

рахунок більш ефективного охолодження обмотки, а також підвищити вихідну напругу МТА як генератора 

до рідини 34кВ і більше. 

 

 

Мироненко М. Ю. Соціально-економічне  значення біоенергетики та перспективи інноваційного 

прориву / М. Ю. Мироненко, О. Л. Польова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 7. – С. 24-29. 

 

Р/2124 

 

Стаття присвячена дослідженню можливостей та перспективного розвитку біоенергетики в Україні як 

альтернативного джерела енергії. Наведено основні типи біотехнологій, які базуються на впроваджені 

інновацій з позиції використання відновлюваних джерел енергії. Доведено, що біоенергетика має досить 

важливе значення у соціально-економічному розвитку. 

 

 

Михайлюк  О. Б. Задачі, що потребують розв’язання при використанні асинхронних  

генераторів на електростанціях відновлюваної енергетики / О. Б. Михайлюк // Вісник Вінницького 

політехнічного університету. – 2016. –  № 1(124) – С. 96-99. 

 

 Р/0126 

 

Виконано огляд літературних джерел, що стосуються методів регулювання напруги асинхронного 

генератора. Визначено основні недоліки існуючих систем та сформовано основні задачі.  

 

 

Міллер Роман-Франк. Про розвиток вітроенергетики в населених пунктах / Роман- Франк Міллер // 

Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2016. –  № 1. – С. 40-46. 

 

Р/1974 

 

В наш час вітроенергетика присутня в містах та селах не гірше за будь-які інші види альтернативної 

енергетики. Причина тут полягає в тому, що від використання на цих територіях сучасного 

вітроенергетичного обладнання виникає багато проблем і мало користі. В статті коротко описані авторські 

рішення для створення такої вітротехніки, яка здатна в населених пунктах бути безпечною та ефективною. 

 

 

Мосиенко Д. Невиданные альтернативы / Д. Мосиенко // ЭнергоБизнес. – 2016. – № 14(954). –  С. 16-19. 

 

Р/1235 

 

«Приток инвестиций и технологические прорывы выводят альтернативную энергетику на новые рубежи в 

мире. Хотя перспектива сокращения использования углеводородных топлив и угля звучит обнадеживающе, 

прежде всего, с точки зрения сокращения выбросов СО2. Побочные эффекты такого динамического развития 

альтернативной  энергетики, оказываются, мягко говоря, неожиданными».   

 

 

Москальчук Н. М.  Вітрова енергетика – особливості оцінки впливу на навколишнє середовище / Н. 

М. Москальчук // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2016. – № 1. – С. 131-135. 

 

  Р/1427 

 

Охарактеризовано перспективи розвитку відновлюваних джерел енергії. Виділено впливи, яких зазнає 

навколишнє середовище від вітрових електростанцій. Проаналізовано ключові впливи, які повинні детально 

розглядатись в процесі ОВНС проектів вітроенергетики. 

 

 

Накашидзе Л. В. Факторы, влияющие на тепловой баланс сооружения при использовании энергии 

альтернативних источников / Л. В. Накашидзе, А. В. Трофименко, В. А. Габринец //  Відновлювана 

енергетика. –  2016. –  № 1. – С. 17-20.  

 

Р/1908 
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В статье определены факторы, влияющие на перераспределение теплових потоков в здании при 

использовании энергоактивных ограждений. Энергоактивные ограждения  преобразуют поступающую 

энергию солнечного излучения, тепловую энергию окружающей среды, тепловую энергию вентиляционных 

сбросов и перераспределяют тепловые потоки. Учет обозначенных факторов при составлении теплого 

баланса здания способствует снижению электропотребления в 2-3 раза. 

 

 

Підвищення ефективності повітряних геліосистем за рахунок енергії вітру / П. О. Пасічник, Н. А. 

Швачко, Р. В. Білан, Л.О. Миронова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 

Серія: Технічні науки.  – 2016. –  № 1(94). – С. 43-47. 

 

Р/1733 

 

Мета – розробка рішень щодо підвищення ефективності повітряної геліосистеми, розробленої на основі 

повітряного сонячного колектору з абсорбером із вуглеграфітової тканини.   

 

 

Приймак О. В. Дослідження тепловіддачі абсорбера сонячного повітропідігрівача виготовленого  з 

гофрованого вуглеграфітового трикотажного полотна / О. В. Приймак, П. О. Пасічник // Вісник 

Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки.  – 2016. –  № 1(94). – 

С. 85-91. 

 

Р/1733 

 

Мета – дослідити конвективний теплообмін між абсорбером та омиваючим його повітрям. Знайти 

оптимальний спосіб гофрування вуглеграфітового трикотажного полотна для використання його у сонячних 

повітропідігрівачах. 

 

 

Радченко О. Л. Розрахунок комплексу «відновлюване джерело – акумулятор» з максимальним 

використанням генерованої енергії / О. Л. Радченко // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2015. 

–  № 3. – С. 102-107. 

    Р/1432 

 

 

В роботі представлено алгоритм розрахунку ємності акумуляторної батареї в процесі експлуатації. Для 

усунення впливу зміни значення ємності акумулятора розроблено порядок її розрахунку, в якому 

використано в якості головного показника акумулятора значення енергії, яку він має в процесі роботи 

комплексу «відновлюване джерело – акумулятор». 

 

 

Ратушняк Г. С. Моделювання енергоощадності біореактора з альтернативними джерелами енергії з 

використанням функцій незалежності лінгвістичних змінних / Г. С. Ратушняк, І. А. Кощеєв // 

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2015. – № 3(34). – С.13-18. 

             

Р/1954 

 

В статті наведено структуру ієрархічної нейрон-нечіткої мережі, яка відповідає дереву логічного висновку 

факторів впливу на процес біоконверсії. Запропоновано нечітку матрицю знань про співвідношення на 

системному рівні впливу нетрадиційних джерел енергії. Складено систему нечітких логічних рівнянь до 

лінгвістичних висловлювань, що характеризують поверхню незалежності змінних за відповідними термами. 

Проведено дефазифікацію на рівні нетрадиційних джерел енергії, для чого обчислено значення функцій 

незалежності парних порівнянь, в результаті чого визначено ступені незалежності елементів до термів 

«низький, середній, високий». У вигляді нечітких множин представлено використання нетрадиційних 

джерел енергії, які описані функціями незалежності для лінгвістичної змінної «нетрадиційні джерела 

енергії». 

 

 

Середа О. В. Відновлювана енергетика як перспективний напрям забезпечення сталого розвитку 

сільських територій / О. В. Середа, Л. А. Федорусь // Економічний форум. – 2016. –  № 2. – С. 145-150. 

 

Р/2329 
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У статті розглянуто переваги використання відновлюваних джерел енергії на сільських територіях. 

Зазначено проблеми, що перешкоджають забезпеченню сталого розвитку сільських територій. 

Запропоновано концептуальну модель розвитку відновлюваної енергетики як перспективного напряму 

забезпечення сталого розвитку сільських територій. Окреслено перспективи розвитку відновлюваної 

енергетики в контексті забезпечення сталого розвитку сільських територій України. 

 

 

Технічні та технологічні пропозиції отримання енергії із сировини сільськогосподарського 

походження / С. М. Кухарець, Г. А. Голуб, О. В. Скидан, О. Ю. Осипчук   // Вісник Житомирського 

національного агроекологічного університету. – 2015. – Т. 1,  № 2. – С. 369-385.  

             

            

Р/1223 

 

Відповідно до запропонованої технологічної схеми модульної біогазової установки розглядаються нові 

технічні рішення у системі перемішування реагуючого субстрату в метановому реакторі, які полягають у 

використанні зміни напрямку дії гравітаційних сил, що впливають на переміщення легкої і важкої фракцій 

біомаси, що заповнюють циліндричний внутрішній обертовий корпус з діаметрально виконаною 

перегородкою. 

   Запропоновано котли для спалювання рослинної біомаси за рахунок використання удосконаленої 

конструкції розсіювача повітря, що дозволяє збільшити площу горіння палива із збереженням стабільної 

подачі  повітря в зону утворення генераторного газу, а також забезпечити ефективне спалювання гарячих 

газів за рахунок подачі додаткового повітря в камеру згорання котла, дозволить підвищити віддачу тепла 

порівняно із прямим спалюванням соломи. 

 

 

Федоров О. В. Альтернативні джерела енергії для віддалених споживачів / О. В. Федоров, М. М. 

Кузнецов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. –  № 6 (123). – С. 141-144. 

 

 Р/0126 

 

 

Показана доцільність комплексного використання поновлюваних джерел енергії різного типу для 

автономного енергозабезпечення віддалених споживачів. Сумісна їх експлуатація дозволяє збільшити 

надійність електропостачання та підвищити ефективність використання встановленої потужності 

поновлюваних джерел енергії. 

 

 

Б 17758 

   33 

 

Черкаський державний технологічний університет. 
    Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.]. 

- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). -  

   Вип. 40, ч. 1. - Черкаси, 2015. - 226 с. : табл., граф. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 
   Вахновська О. Формування ринку біопалива в Україні та перспективи його розвитку. – С. 32-37. 

Мета статті – дослідження перспектив розвитку ринку біопалива та проблем його виробництва в умовах 

енергетичної кризи.  

 

   Клопов І.  Світові тенденції розвитку відновлюваних джерел енергії. – С. 59-64. 

Розглянуто сучасний стан ринку нетрадиційних джерел енергії, рівень його розвитку у розвинених країнах 

та країнах, що розвиваються. Проаналізовано державну політику стимулювання розвитку нетрадиційної 

енергетики як засобу підвищення конкурентоспроможності економіки та забезпечення енергетичної 

безпеки. Визначено перспективи розвитку нетрадиційної енергетики в Україні на основі міжнародного 

досвіду. 

 

 

 

 

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

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

   Вип. 33. - К., 2015. - 205 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

 

Зі змісту: 
   Климчук М. М.  Теоретико-прикладні засади концепцій енергоефективного будівництва: економічний 

аспект. –  С. 69-79. 

У статті досліджено розвиток сучасних енергетичних концептів у сфері будівництва: «Пасивного» будинку 

та «Triple Zero». На засадах «зеленої» економіки виокремлено особливості пасивного будівництва в ракурсі 

її структурних компонент: економічної, екологічної та соціальної. З метою популяризації 

енергоефективного будівництва в Україні представлені приклади його впровадження в Європейських 

країнах; наведені основні недоліки та переваги.  
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Экономика и менеджмент альтернативных топлив: oтечественный и 

зарубежный опыт [Текст] : монография / [В. И. Гавриш, В. С. Ниценко, К. В. 

Павлов и др.] ; под науч. ред. В. И. Гавриша, В. С. Ниценко, К. В. Павлова, И. З. 

Юсупова ; Российский ун-т кооперации, Ижевский филиал. - Ижевск : 

[Шелест], 2016. - 187 с. : ил., табл., портр. - Библиогр.: с. 179-182. 

 

Из содержания: 

Глава 1. Экономика и менеджмент альтернативных топлив» как новая и 

перспективная отрасль науки и учебная дисциплина 
Глава 2. Показатели (критерии) эффективности использования топливно-

энергетических  ресурсов 
Глава 3. Эффективность использования альтернативных топливно-энергетических ресурсов 

Глава 4. Направления применения газообразных топлив с учетом их свойств 

Глава 5. Эффективность использования биотоплива растительного происхождения 

Глава 6. Расположение заводов по производству биотоплива 

Глава 7. Эффективная стратегия использования природно-энергетических ресурсов в северных 

регионах Российской Федерации. 
 

 

Янович В. П. Обґрунтування технології та гідроімпульсного обладнання для виробництва 

високоенергетичних паливних брикет / В. П. Янович // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2015. –  № 

1. – С. 119-123.             

                                                                                                                   

Р/1305 

 

У статті досліджено основні етапи виробництва паливних брикетів та визначені основні енергозатратні 

операції, які потребують вдосконалення. Також розроблена принципова схема гідроімпульсного обладнання 

для виробництва високоенергетичних твердопаливних брикетів на основі лігніновмісткої сировини, що дає 

змогу реалізувати комбінований технологічний вплив на оброблювану сировину за умови підвищення 

якісних характеристик вихідної продукції. 

 

 

Енергозбереження 
 

Адамбаев М. Д. Энергоэффективная  технология энергоемкого процесса измельчения сырья  / М. Д. 

Адамбаев, А. М. Ауэзова, А. М. Адамбаева    // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2015. – № 4. – 

С. 44-49. 

Р/1432 

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Приведены результаты лабораторних исследований новой энергоэффективной технологии измельчения 

сырья. Полученные данные подтверждают возможность получения прорывных технико-экономических 

показателей при внедрении предлагаемой инновационной технологии измельчения сырья в шаровых 

мельницах. Создание новой  эффективной технологии измельчения, позволяющей значительно повысить 

производительность измельчительных агрегатов и снизить удельный расход электроэнергии, безусловно, 

является актуальной проблемой. 

 

 

Р 355788 

   338 
 

    Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки, міжнар. наук.-

практ. конф. (3 ; 2016 ; Луцьк).  

    Тези III міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

"Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки", 25 березня 2016 р. 
[Текст] / Луцький нац. техн. ун-т, Ф-т бізнесу, Каф. менеджменту та маркетингу. - Луцьк : [РВВ Луцького 

НТУ], 2016. - 247 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ. та пол. Присвяч. 50-ти річчю Луцького НТУ. 

 

Зі змісту: 

    Гільорме Т. В., Масич Т. О. Особливості застосування концепції Smart Grid у системі 

енергоменеджменту. –  С. 56-59. 

«Реалізація технології Smart Grid істотно підвищить надійність та економічність функціонування і розвитку 

енергосистеми України та поліпшить якість обслуговування споживачів при здешевленні електроенергії». 

 

 

Алексахин А. А. Расчет потерь подающими трубопроводами разветвленных тепловых сетей / А. А. 

Алексахин, С. В. Ена, Е. П. Гордиенко // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2016. –  № 1. – С. 45-

50. 

Р/1323 

 

Целью данной работы является получение расчетных формул для нахождения потерь теплоты при 

функционирующей в штатном режиме тепловой сети, без отключения систем теплопотребления, что 

позволило бы проводить постоянный мониторинг уровня теплопотерь при транспортировке тепловой 

энергии. 

 

 

Аналіз ефективності систем захисту та газовідвідних трактів котельних установок при застосуванні 

теплоутилізаційних технологій / Н. М. Фіалко, Р. О. Навродська, С. І. Шевчук, Г, О. Пресіч // 

Промышленная теплотехника. – 2016. –  Т. 38, № 1. – С. 47-53.      

            

   Р/517 

 

Проведено аналіз ефективності застосування ряду теплових методів відвернення конденсатоутворення у 

газовідвідних трактах котельних установок з димовими трубами різного типу при використанні 

теплоутилізаційних технологій з глибоким охолодженням відхідних газів. Сучасні вимоги до основного та 

допоміжного обладнання котелень комунальної теплоенергетики України пов’язані, з одного боку,  з 

потребою заощадження паливно-енергетичних ресурсів, а з другого боку – з необхідністю підвищення 

надійності і довговічності цього обладнання. 

 

 

Вивчення оболонки енергоефективної екологічної малоповерхової будівлі / М. В. Савицький, В. В. 

Данішевський,  М. М. Бабенко,  Є. Л. Юрченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та 

архітектури. – 2016. –  № 3(216).  – С. 10-17. – Текст  англ.  

  

   Р/1066 

 

Мета – Вивчення необхідних параметрів оболонки енергоефективної екологічної малоповерхової будівлі. 

 

 

 

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%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%283;%202016;%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%283;%202016;%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%29


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Возможности повышения эффективности воздушной утилизации теплоты за газотурбинными 

приводами / А. А. Халатов, А. С. Коваленко, С. Д. Северин, Г. В. Коваленко // Промышленная 

теплотехника. – 2015. – Т. 37,  № 6. – С. 38-45.   

Р/517 

 

Выполнен анализ трех способов  повышения эффективности ВТТУ за приводной ГТУ. Представлено 

сравнение эффектов перерасширения воздуха на выходе из ВТТУ, увлажнения воздуха перед турбиной 

ВТТУ и увеличения КПД воздушной турбины. 
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    Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з 

автоматичного управління (4 ; 2016 ; Херсон).  
    Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з 

автоматичного управління присвяченої Дню космонавтики, 12 квітня 2016 р. [Текст] / [під ред. В. В. 

Марасанова та ін.] ; Херсон. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. Пирогова, Донец. нац. техн. ун-т 

[та ін.]. - Херсон : [ХНТУ], 2016. - 231 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Картолапов Д. М, Единович М. Б. Исследование эффективности системы управления 

нагревательными устройствами. – С. 80-84. 

Виконано експериментальне  порівняння двохпозиційного регулятора та імпульсного ПІД-регулятора з 

метою створення більш економного регулятора температури в електричних нагрівальних пристроях. 

 

 

Галухин Н. А. Новые энергосберегающие решения в электрогидравлическом flow sharing 

гидроприводе / Н. А. Галухин // Промислова гідравліка і пневматика. – 2015. – № 3(49) – С. 59-67. 

  

Р/1823 

 

Проанализированы недостатки схемных решений компенсаторов давления в составе чувствительных к 

нагрузке систем и их электрогидравлических аналогов. Определена необходимость рассмотрения нового 

класса гидроаппаратов – беспружинных компенсаторов давления. Рассмотрен принцип работы 

беспружинных компенсаторов давления. Синтезированы три новые схемы  беспружинных компенсаторов 

давления. Установлена зависимость между перепадами давления на пропорциональном распределителе и 

беспружинном компенсаторе.  

 

 

Голосуй  М. Случайно созданные наночастицы могут продлить жизнь литий-ионных батарей / М. 

Голосуй // Metal Journal. – 2015. –  № 4. – С. 21.  

Р/896 

 

«… главная причина, по которой литий-ионные аккумуляторы теряют емкость со временем, связана с 

расширением и сжатием графитовых электродов на обоих концах. 

   Исследователи из Массачусетского технологического института пытались решить эту проблему с 

помощью наночастиц алюминия, и это привело их к идее обработки наночастиц в смеси серной кислоты и 

окси сульфата титана с целью заменить покрытие алюминия оксида. 

   Интересное явление произошло, когда команда случайно продержала образец алюминия в растворе на 

несколько часов дольше, чем требовалось». 

 

 

Давиденко Н. В. Завдання та етапи побудови системи контролю енергоефективності об’єктів 

комунального водопостачання / Н. В. Давиденко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2016. –  

№ 1. – С. 22-27. 

Р/974 

 

У статті сформульовано принципи побудови системи контролю ефективності об’єктів водопостачання та 

деталізовано основні етапи його проведення як систематичної процедури, що дозволяє в режимі реального 

часу здійснювати пооб’єктний контроль параметрів технологічного процесу та показників ефективності 

енергоспоживання об’єктів водопостачання з урахуванням особливостей їх функціонування. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%284;%202016;%20%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%284;%202016;%20%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%29


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Б 17781 

   62 

 

"Донецький національний технічний університет", державний вищий навчальний заклад. 

    Науковий вісник Донецького національного технічного університету [Текст] : всеукр. наук. зб. / МОН 

України. - Красноармійськ : [ДВНЗ "ДНТУ"], 2016 - . -  

   Вип. 1(1). - Красноармійськ, 2016. - 148 с. 

 

     Зі змісту: 
   Ефремов И. А. Создание теплоэнергетических комплексов на угольных предприятиях – путь 

энергосбережения и охраны окружающей среды горнодобывающих регионов. –  С. 117-122. 

Указаны пути эффективного использования нетрадиционного источника энергии – шахтного метана, 

использование которого на угольных шахтах является основным направлением диверсификации 

угледобывающих предприятий в вопросах переработки каптируемого метана в электрическую и тепловую 

энергию. 

 

 

Дорошенко А. В. Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління / А. В. 

Дорошенко // Енергетика та електрифікація. – 2015. –  № 11. – С. 12-16. 

 

Р/464 

 

Досліджено особливості інтелектуальних компонент  інтегрованих автоматизованих систем управління. 

Розглянуто створення інтелектуальної компоненти ІАСУ для енергетичних систем. Запропоновано 

нейромережні методи прогнозування споживання електроенергії підприємством на основі машини 

геометричних перетворень. Наведено результати проведених експериментів. 

 

 

Дьяченко В. В. Формирование программы энергосбережения для систем электроснабжения / В. В 

Дьяченко // Електротехніка та електроенергетика. – 2015. – № 1. – С. 70-76. 

Р/1321 

 

В статье рассматривается новый подход к формированию программы энергосбережения для систем 

электроснабжения. Формируется общий список энергосберегающих мероприятий программы на результатах 

оптимизации структуры и параметров системы с точки зрения минимума потерь электрической энергии в 

ней. Критерием включения мероприятий в данную программу является себестоимость сэкономленной 

энергии, значение которой не должно превышать действующий тариф. 

   

 

Егорченков В. А. Пути повышения энергоэффективности систем освещения при нормировании 

естественного освещения зданий / В. А. Егорченков // Промислова  електроенергетика та елетротехніка. – 

2016. –  № 1. – С. 6-8. 

Р/1056 

 

В статье предлагается ряд положений, при которых повысится эффективность систем освещения в 

промышленных зданиях. Это, прежде всего переход к оценке условий освещения с использованием 

интегральных характеристик светового поля, тщательный учет преобладающего направления световых 

потоков, которые в значительной степени определяют условия зрительного восприятия, перенос расчетной 

точки из места расположения объекта наблюдения на зрачок глаза, а также время работы установки 

искусственного освещения определять на основе экспозиции природного освещения. 
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    Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації [Текст] : збірник 

матеріалів XIV міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів, 14-15 квітня 2016 року / 

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

управління ; [наук. ред. Чорний О. П.]. - Кременчук : КрНУ, 2016. - 320 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=1&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,%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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Зі змісту: 

   Шевчук С. В. Оцінка втрат енергії в силовій частині частотно-керованого електропривода з різними 

законами формування вихідної напруги. – С. 51-52. 

   Закланний  О. О., Куць  М. Ф. Діагностичний аудит  енергоефективності електромеханічних систем. – 

С. 103-104. 

   Зачепа Ю. В. Наукові основи створення формованих автономних джерел енергопостачання. – С. 112-

113.   

   Дмитрієнко І. О., Гольцов Д. С. Електротеплоакумуляційна  система опалення будівель. – С. 145-146. 

   Герасименко  О. В., Перекрест А. Л. Класифікація вимог до теплового балансу цивільних будівель. – 

С. 155-156. 

   Вирвикишка С. В., Гріщенко С. О. Особливості функціонування локальних електротехнічних систем 

на базі відновлюваних джерел енергії. – С. 161. 

   Никитина А. В., Ивашута В. В., Никитина Е. А. Технический учет электроэнергии как составляющая 

оценка качества преобразования энергии потребителем. – С. 172-173. 

   Волжан М. Н. Эффективность мероприятий при решении вопросов энергосбережения  бюджетных 

организаций. – С.178-179. 

   Довгалюк О. М., Омельяненко  Г. В., Хохлова А. О. Підвищення енергоефективності підприємства при 

впровадженні автоматизованої системи контролю та обліку енергоресурсів. – С. 190-191. 
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    Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві    

[Текст] : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 березня 2016 р. / Харків. облдержадмін., Харків. 

обл. територ. від-ня Академії буд-ва України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Х. : Точка, 2016. - 

133 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. 

 

 

Опубліковані тези доповідей на VI Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 березня 2016 р. за напрямами: 

архітектурно-конструктивні рішення будівель та новітні будівельні матеріали; ефективні організаційно-

технологічні рішення будівництва і конструкції будівель та споруд;  енерго- та ресурсозберігаючі  технології 

в будівництві; комплексна механізація будівельних процесів. 
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    Журахівський, Анатолій Валентинович.  

    Надійність електричних систем і мереж [Текст] : навч. посіб. / А. В. 

Журахівський, Б. М. Кінаш, О. Р. Пастух ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге 

вид., допов. і перероб. - Л. : Львів. політех., 2016. - 280 с. : табл. - Бібліогр.: с. 

272-273 . 

 

Розглянуто методи аналізу та способи забезпечення надійності 

електроустановок, принципів нормування та способи забезпечення надійності 

електричних мереж та електричних станцій і підстанцій; методи аналізу, 

принципи нормування й оптимізації, способи забезпечення надійності 

електричних систем на стадіях управління розвитком та експлуатації. 

 

 

Засідко М. М. Дослідження енергозбереження традиційними методами в умовах населених пунктів / 

М. М. Засідко, Ю. І. Дорошенко  // Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка. – 2016.  –  № 

1(33). – С. 282-294. 

 Р/2374 

 

  Метою роботи є дослідження впливу енергозберігаючих технологій на ефективність роботи систем 

газопостачання у цілому та системи опалення будинку зокрема. 

Бібл. 12.  

Табл. 1. Результати розрахунку витрат газу споживачем при врахуванні укрупненого показника 

максимального теплового потоку для будинків без енергозберігаючих технологій, м
3
/ рік 

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%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Табл. 2. Результати розрахунку витрат газу споживачем при врахуванні укрупненого показника 

максимального теплового потоку для будинків із врахуванням енергозберігаючих технологій, м
3
/ рік 

Табл. 3. Зведена вартість сталевих трубопроводів, для спорудження розрахованої газової мережі села Космач 

Табл. 4. Зведена вартість поліетиленових трубопроводів, для спорудження газової мережі села Космач. 

 

 

Інтелектуальні компоненти енергетичних систем на основі концепції  SMART GRID  / М. О. 

Медиковський, І. Г. Цмоць, О. В. Скорохода, Ю. В. Цимбал  // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 

2015. – № 4. – С. 25-29. 

Р/1432 

 

Показано актуальність розроблення енергетичних систем на основі концепції  SMART GRID, виділено 

інтелектуальні компоненти для їх реалізації, вибрано нейромережеві засоби на основі моделі геометричних 

перетворень. Розроблено інтелектуальні компоненти попереднього опрацювання даних (динамічна 

фільтрація шумів та заповнення пропусків у вхідних даних), прогнозування споживання та візуалізація 

режимів роботи енергетичних систем. Бібл. 4, рис. 1.  
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    Кирик, Валерій Валентинович.  

    Електричні мережі та системи. Режими роботи розімкнених мереж 

[Текст] = Electrical Power Networks and Systems. Operation modes of open 

networks : навч. посіб. / В. В. Кирик, Т. Б. Маслова ; Нац. техн. ун-т України 

"Київcький політехн. ін-т". - K. : НТУУ "КПІ", 2015. - 255 с. : іл., табл. - 

Бібліогр.: с. 252-254 (48 назв.). 

 

Подано основні відомості про електричні мережі та системи, конструкції ліній 

електропередавання повітряного і кабельного виконання та трансформаторів, 

втрати потужності та енергії в електричній схемі, розрахунок режимів роботи 

розімкнених електричних мереж. Детально розглянуто поздовжні та поперечні параметри схем зміщення 

ліній електропередавання. 

 

 

Ковалишин Б. М. Обґрунтування концепції підвищення ефективності паливних установок на 

вуглеводневих енергоносіях / Б. М. Ковалишин // Енергетика та електрифікація. – 2015. –  № 10. – С. 12-19. 

 

   Р/464 

 

На даний час близько 70% виробленої енергії отримується за рахунок спалювання органічних палив. Це 

підтверджує актуальність оптимізації процесів горіння і підвищення ефективності енергогенеруючих 

установок, зменшення витрат паливних ресурсів, зниження кількості шкідливих викидів з продуктами 

горіння. 

 

 

Ковальчук А. М. Підвищення ефективності використання твердого палива за  рахунок генератора 

воднево-кисневого газу / А. П. Ковальчук, Д. В. Сусюк // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 

2015. – № 3. – С. 98-101. 

 

Р/1432 

 

Метою цієї статті є відображення недосконалості сухого спалювання твердого палива  та демонстрація 

досліду, який показує підвищення ефективності твердопаливних установок, модернізованих генератором 

воднево-кисневого газу. 

 

 

Ковтун С. И. Повышение точности измерения плотности теплового потока при контроле теплопотерь 
/ С. И. Ковтун // Промышленная теплотехника. – 2016. – № 1. – С. 76-81. 

Р/517 
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В статье рассмотрены аналитические задачи, которые описывают наиболее типичные случаи применения 

преобразователей теплового потока для контроля теплопотерь на объектах различных типов. Даны 

рекомендации по повышению точности измерения поверхностной плотности теплового потока в 

зависимости от условий теплообмена и характеристик объекта контроля. 

 

 

Кожушко Г. М. Особливі вимоги до світлодіодних світильників за міжнародними стандартами / Г. М. 

Кожушко // Промислова  електроенергетика та електротехніка. – 2016. –  № 1. – С. 13-19. 

 

Р/1056 

 

Проаналізовано відмінності щодо встановлення вимог до світлодіодних світильників  та їх випробувань 

згідно з міжнародними стандартами.   

 

 

Комбінована система перетворення енергії на основі наноструктурованих матеріалів / В. О. Ульянова,  

О. В. Богдан, А. Т.  Орлов [та ін.] // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2015. – № 4. – С. 17-20. 

 

Р/1432 

 

Розроблено конструкцію комбінованої системи перетворення енергії сонячного випромінювання та енергії 

механічних коливань на основі наноструктурованого оксиду цинку. Представлено експериментальні 

результати створення комірки перетворення енергії механічних коливань та тестування. Показано, що 

розроблена комірка на основі наноструктурованого оксиду може бути успішно використана  для  створення 

системи перетворення енергії з широкими потенційними можливостями застосування у системах 

енергоживлення та управління. Бібл.8, рис.2. 
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    Кремнев, Георгий Петрович.  

    Ресурсо- и энергосберегающие технологии в машиностроении [Текст] : 

учеб. пособ. / Г. П. Кремнев, Ф. В. Новиков. - [Д.] : [Лира], [2016]. - 298 с. : 

граф., табл. - Библиогр.: с. 292-293. 

 

Рассмотрены основные направления экономии материальных, трудовых и 

энергетических ресурсов в машиностроении на этапе проектирования, 

изготовления    и эксплуатации машин. Главным направлением экономии 

является экономия материалов, поэтому в работе рассмотрены разные пути 

экономии материалов  при проектировании машин. 

 Применение новых прогрессивных технологий восстановления изношенных 

пар трения и малый расход энергии при этом - это  еще один шаг к уменьшению расхода материалов. 

 

 

Курись Л. В. Схема тягового електротехнічного комплексу транспортного засобу з накопичувачем 

енергії / Л. В. Курись, О. В. Бялобржеський // Електротехніка та електроенергетика. – 2015. –  № 1. – С. 5-10. 

 

Р/1321 

 

В роботі проведено аналіз існуючих способів підвищення енергетичної ефективності транспортних засобів з 

електричною трансмісією, на підставі якого визначене особливе місце накопичувачів електроенергії. Для 

дослідження перехідних процесів в режимах роботи транзитивного перетворювача розроблена математична 

модель тягового електротехнічного комплексу. В моделі реалізований динамічний (розгін) та стаціонарний 

(ослаблення магнітного потоку) режими двигуна постійного струму з конденсаторним накопичувачем 

енергії. 
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Лобанов С. П. Пілотні проекти з модернізації освітлення, реалізовані в рамках проекту ПРООН/ГЕФ 

«Трансформація ринку напрямку енергоефективного освітлення» / С. П. Лобанов // Промислова 

електроенергетика та електротехніка. – 2015. – № 5-6. – С. 13-16. 

 

Р/1056   

 

Основна мета Проекту полягає у сприянні трансформації ринку в напрямку ефективного освітлення шляхом 

усунення  бар’єрів, і таким чином зниженню викидів парникових газів шляхом збільшення рівня 

проникнення на ринок України енергоефективного освітлення. Участь Глобального екологічного фонду у 

пілотних проектах усуне існуючі бар’єри та надасть сприяння відтворенню визначених підходів та заходів в 

інших містах України. 

 

 

Лисенко І. В. Роль енергозберігаючих технологій у забезпеченні економічної безпеки України / І. В. 

Лисенко, Н. В. Лисенко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. –  № 3. – С. 59-66. 

  

Р/212 

 

Розглянуто питання використання енергозберігаючих технологій у контексті забезпечення економічної 

безпеки України. Встановлено, що невирішеною проблемою залишається розгляд впливу енергозберігаючих 

технологій як запоруки економічної безпеки України. Досліджено досвід ЄС у застосуванні 

енергозберігаючих технологій та наведено приклади найбільш успішних країн. Доведено, що для України 

досягти бажаного результату можливо лише за умови створення відповідної ефективно діючої системи 

енергетичного менеджменту на всіх рівнях управління. Окреслено нові напрямки розвитку 

енергозберігаючих технологій в Україні.  

 

 

Максимова О. Б. Оптимизация управления системами теплоснабжения городских районов / О. Б. 

Максимова, В. О. Давыдов, С. В. Бабич // Проблемы управления и информатики. – 2016. –  № 2. – С. 116-

134. 

Р/677 

 

Приведен метод решения задачи оптимизации процесса теплоснабжения городских районов. Управление 

осуществляется на основе таких составляющих: надежность и эффективность использования оборудования, 

а также стоимость энергоресурсов. Приведены результаты численного моделирования. 

 

 

Мельник И. В. Оценка энергетической эффективности импульсных источников электронов 

высоковольтного тлеющего разряда с учетом электродных процессов  и параметров анодной плазмы / 

И. В. Мельник // Электронное моделирование  – 2016.  – № 1. – С. 3-18. 

Р/518 

 

Предложена методика моделирования энергетической эффективности импульсных источников электронов 

высоковольтного тлеющего разряда. Методика основана на комплексном анализе физических процессов, 

протекающих в области катодного падения потенциала и в области анодной плазмы высоковольтного 

разряда. В результате моделирования установлено, что энергетическая эффективность газоразрядных 

импульсных источников электронов зависит от параметров горения вспомогательного разряда и скважности 

управляющих импульсов. 

 

 

Р 355986 

   665 
     

    Методика розробки норм витрат паливно-мастильних матеріалів для будівельної техніки [Текст] : 

[наук. вид.] / [Демчак І. М., Іщенко Т. Д., Коркішко О. Г. та ін.] ; Мінагрополітики, Укр. НДІ продуктивності 

агропромислового комплексу. - К. : [Украгропромпродуктивність], 2015. - 53 с. : табл. - (Бібліотека 

спеціаліста АПК "Економічні нормативи"). - Бібліогр.: с. 52. 

 

Наведено науково обґрунтований підхід до розробки норм витрат паливно-мастильних  матеріалів для 

будівельної техніки в агропромисловому комплексі. 
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Р 355985 

   63 
     

    Методичні положення та норми продуктивності та витрати електроенергії і палива на зрошенні 

сільськогосподарських культур [Текст] : [наук. вид.] / [І. М. Демчак, О. О. Митченок, М. Ф. Кисляченко та 

ін.] ; Мінагрополітики, Укр. НДІ продуктивності агропромислового комплексу, Степовий зональний н.-д. 

центр продуктивності АПК, Ін-т водних проблем і меліорації. - К. : [Украгропромпродуктивність], 2015. - 

176 с. : рис., табл. - (Бібліотека спеціаліста АПК "Економічні нормативи"). - Бібліогр.: с. 175.  

 

Зі змісту: 

Розділ 3. Нормування питомих витрат електроенергії на перекачування води насосними станціями. – 

С. 69-83. 

Розділ 4. Норми продуктивності та витрати електроенергії і палива на зрошення 

сільськогосподарських культур. – С. 84-120. 

Розділ 5. Норми продуктивності, витрати палива та електроенергії на краплене зрошення 

сільськогосподарських культур. – С. 121-175. 

С 21110 

   663 

 

Національний університет харчових технологій. 
    Наукові праці Національного університету харчових технологій [Текст] : журнал. - К. : НУХТ. -   

   Т. 22, № 1. - К., 2016. - 253 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Боярчук Я. А.,  Шиян  А. М., Куц А. М.  Енергозберігаюча технологія спиртової бражки. – С. 225-232. 

Встановлено, що використання фільтрату барди впливає на технологічні показники дозрілої бражки. 

Визначено оптимальну кількість і кратність використання фільтрату барди на стадії приготування замісу. 

Розроблено технологічну схему постадійного гідролізу крохмалевмісної сировини із рекуперацією тепла. 

 

 

Невгомонний Г. У. Принципи формоутворення енергоактивних багатоповерхових будинків-

комплексів з використанням енергії вітру / Г. У. Невгомонний // Вісник Придніпровської державної 

академії будівництва та архітектури. – 2015. –  № 11(212). – С. 86-91. 

 

Р/1066 

 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні принципів формування архітектурних рішень 

енергоефективних житлових багатоповерхових будинків-комплексів та розробленні методики 

архітектурного проектування ЕЖБ із застосуванням енергії вітру. Розроблення науково обґрунтованих 

принципів архітектурного формоутворення будівель із використанням засобів альтернативної енергетики та 

визначення специфічних особливостей архітектурного планування таких будівель. 

 

 

Некоторые пути снижения энергозатрат зданий путем регулирования теплопотребления  / П. Г. 

Круковский, О. Ю. Тадля, А. И. Дейнеко, Д. И. Скляренко // Промышленная теплотехника. – 2016. –  № 1. – 

С. 62-66. 

 

Р/517 

 

Проведено аналіз методів підвищення енергоефективності будівель за допомогою регулювання 

теплоспоживання різними пристроями (включаючи індивідуальні теплові пункти) без- і з урахуванням 

контролю температури повітря в приміщеннях (зворотного зв’язку). Особливу увагу приділяється методу 

економії енерговитрат за рахунок зниження температури повітря в періоди відсутності людей. 

 

 

Островерхов М. Я. Система векторного керування швидкістю вентильно-індукторного 

електропривода / М. Я. Островерхов, В. М. Пижов // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2016. 

– Вип. 1. – С. 18-24. 

 

  Р/2233 

 

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%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
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«Електричний привод на основі вентильно-індукторного двигуна з незалежним електромагнітним 

збудженням може бути альтернативою для асинхронного приводу завдяки низці переваг, пов’язаних з 

енергетичною ефективністю». 

 

 

Палєхов Д.  Методи досягнення цілей енергоефективності: аналіз досвіду ЄС /  Д. Палєхов, М. В. 

Кізілова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. –  № 3(216).  – С. 

34- 41.   

Р/1066 

 

Мета  Визначення ключових напрямків реформування енергетичного менеджменту в підтримку здійснення 

політики сталого розвитку в умовах перехідної економіки. У відповідності з цією метою, були 

сформульовані наступні дослідницькі завдання: 1) проаналізувати досвід ЄС і європейських країн, які 

пройшли шлях імплементації концепції енергоефективності; 2) визначити основні способи реалізації 

концепції енергоефективності в умовах перехідної економіки; 3) запропонувати концептуальні підходи до 

збалансування цілей зниження споживання енергії та економічного зростання в Україні. 

 

 

Перспектива використання коаксіальних труб як новий спосіб транспортування теплоносія в 

теплових мережах / Н. А. Ракитянська, О. В. Євтушенко, О. В. Дуняк, В. Г. Демченко // Промышленная 

теплотехника. – 2016. –  № 1. – С. 54-61. 

Р/517 

 

Надано рекомендацію щодо зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах завдяки використанню 

коаксіальних труб. Виконано розрахунки розподілу температур теплоносія по довжині мережі в залежності 

від швидкості руху теплоносія, діаметру  та матеріалу трубопроводів. 

 

 

Пустовий О. Ю. Організаційно-економічний механізм впровадження енергозберігаючих заходів на 

підприємствах машинобудування / О. Ю. Пустовий // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 

2016. –  № 1. – С. 11-21. 

Р/1974 

 

Стаття посвячена проблемі впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах 

машинобудування України. Формалізовані схеми координації дій учасників процесу енергозбереження на 

різних етапах впровадження енергоефективних та енергоощадних проектів, послідовність проведення 

контролю за реалізацією енерго-економічного механізму енергозбереження. 

 

 

Расчет количества потребляемой тепловой энергии при обогреве помещения чугунными радиаторами 

– М-140. Часть 2. Периодический режим отопления / Б. И. Басок, Б. В. Давыденко, А. В. Тимощенко, С. 

М. Гончарук // Промышленная теплотехника. – 2016. –  № 1. – С. 68-75. 

Р/517 

 

Представлены результаты расчета количества тепловой энергии, расходуемой на обогрев помещения с 

помощью чугунного радиатора. Исследуется периодический режим отопления, который устанавливается 

при периодическом включении и отключении водогрейного устройства.   

 

 

Резервы энергосбережения при автоматизированном управлении центробежными насосами 

электростанций / Г. И. Канюк, И. А. Бабенко, А. Ю. Мезеря [и др.]   // Енергетика: економіка, технології, 

екологія. – 2015. –  № 3. – С.13-20. 

 

Р/1432 

 

В статье проведен анализ и обработка данных экспериментального исследования центробежного насоса 

тепловых электростанций. Показан возможный экономический эффект при использовании алгоритмов 

энергосберегающего управления центробежным насосом и определен закон такого управления. 
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Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми енергозабезпечення та 

енергозбереження в АПК України» за напрямком «Стратегія розвитку технологій  Smart Grid  в 

електроенергетичній галузі України»  // Енергетика та електрифікація. – 2015. –  № 9. – С. 22-24.   

 

    Р/464 

 

За результатами  аналізу світового досвіду впровадження концепції Smart Grid та відповідних сучасних 

технологій «інтелектуалізації» електроенергетичної галузі запропоновано рекомендації щодо основних 

напрямків загальнодержавної стратегії розробки, впровадження та подальшого розвитку «інтелектуальних» 

електричних мереж з метою підвищення енергетичної незалежності України та інтеграції вітчизняної 

електроенергетичної галузі до світових ринків. 

 

 

Розен В. П. Побудова нейронної мережі моделі процесу сушіння торфу в парових сушарках в 

енергозберігаючих режимах / В. П. Розен, Л. Я. Кулаковський // Енергетика: економіка, технології, 

екологія. – 2015. –  № 3. – С. 55-58. 

 

Р/1432 

 

В статті розглянуто основні особливості побудови енергоефективної системи управління процесом сушіння 

торфу. Визначено значення оптимальних керуючих параметрів процесу сушіння торфу в парових трубчатих 

сушарках для певних значень збурюючих впливів, що дозволяють отримати сушенку необхідної якості за 

мінімальної затрати енергії. 

 

 

Садовенко И. А. Перспективы использования тепловой энергии водоносных  горизонтов при 

подземном сжигании угля / И. А. Садовенко // Промышленная теплоэнергетика. – 2016. –  Т. 38,  № 2. – С. 

39-47. 

 

Р/517 

 

По результатам  моделирования фильтрации и теплопереноса    установлена конвективная и кондуктивная 

составляющая теплового потока, проникающего из подземного газогенератора в вышезалегающий 

водоносный горизонт. Даны оценки изменения величины потока и температуры подземных вод в 

зависимости от мощности водоупорного слоя.  

 

 

С 21120 

   621.3 
 

    Сегеда, Михайло Станкович.  

    Електричні мережі та системи [Текст] : підручник / М. С. Сегеда ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 3-

є вид., переробл. та допов. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 540 с. : граф., рис. - Бібліогр.: с. 460-465. 

 

Викладено характеристику електричних мереж і систем та їхніх режимів, основи теорії пересилання 

електричної енергії, наведено заступні схеми елементів електроенергетичних мереж і систем та обчислення 

їхніх параметрів, методи аналізу усталених режимів розміщених та замкнених електричних мереж з 

використанням інженерних підходів й формалізованих методів, несеметричні несинусоїдні режими, поняття 

про реактивну потужність в електричних мережах, пересилання електричної енергії лініями надвисокої 

напруги, основи керування режимами та проектування розвитку електричних систем та мереж, основи 

механічної частини повітряних ліній електропересилання. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Р 356090 

   621.3 
     

    Силові споживачі електричної енергії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закладів / [О. І. Соловей, В. П. Розен, О. О. Ситник та ін.] ; за заг. ред. О. 

І. Солов'я ; Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : [ФОП Кандич С. Г.], 

2016. - 124 с. : рис. - Бібліогр.: с. 122. 

 

У навчальному посібнику представлено силові загальнопромислові установки, 

які є основними споживачами електричної енергії промислових підприємств, а 

саме: компресорні, вентиляційні, повітродувні установки, підйомно-

транспортні пристрої, верстати  інструментальних цехів тощо. Показано 

режими роботи таких машин, вивчено їхні робочі параметри, ефективні засоби 

регулювання, шляхи енергозбереження. 

    

  

Р 355861 

   004 
 

    Системні технології [Текст] : регіональний міжвузівський збірник наукових праць / МОН. - К. : [ІВК 

"Системні технології"]. -   

   Вип. 4 (105). - Д., 2016. - 151 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 
   Дегтярев Д. А., Семененко В. П., Тарасов С. В. Собственные частоты колебаний лопасти вертикально-

осевых ветроустановок. – С. 25-34. 

Разработана инженерная методика определения собственных частот колебаний лопасти. Методика 

учитывает упругое соединение лопасти и траверсы, которое определяется отношением их жесткостных 

характеристик. Расчетные формулы представлены в виде, удобном для проведения различного рода 

анализов. Как частные случаи, при предельных значениях отношения жесткостей, получаются условия 

шарнирного опирания или жесткого соединения лопасти и траверсы. 

 

 

Сучасний комплекс безпеки та моніторингу для автоматизованої  системи управління будинком / А. І. 

Азерін, А.Т. Орлов, О. В. Богдан [та ін.] // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2015. –  № 4. – С. 

20-25. 

 

Р/1432 

 

Розроблено гнучку та економічну платформу для реалізації комплексу безпеки та моніторингу, що включає 

набір інтелектуальних енергоефективних датчиків та програмне забезпечення для управління комплексом. 

Завдяки відкритості програмного забезпечення, прозорості структури і модульному дизайну, комплекс може 

бути в короткий інтервал часу налаштований під умови конкретної автоматизованої системи управління 

будинком. 

 

 

Теплофизические свойства низкотеплопроводных полимерных нанокомпозитов для элементов 

энергетического оборудования / А. А. Долинский, Н. М. Фиалко, Р. В. Динжос, Р. А. Навродская // 

Промышленная теплотехника. – 2015. – Т. 37, № 6. – С. 5-15.  

 

Р/517 

 

Наведено результати експериментальних досліджень теплофізичних, структурних і механічних 

характеристик низькотеплопровідних полімерних нанокомпозитів, орієнтованих на виготовлення 

трубопроводів різних систем, захисних теплоізоляційних шарів енергетичного обладнання тощо. 

Представлено дані методичних досліджень щодо аналізу можливостей застосування для прогнозування 

теплопровідних властивостей нанокомпозитів ряду методів теорії ефективного середовища і теорії 

перколяції. 
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Ткаченко А. М. Формування цін і тарифів на електроенергію та їх застосування для обґрунтування 

енергозберігаючих заходів / А. М. Ткаченко, Р. Г. Боровникова // Вісник економічної науки України. – 

2016. –  № 1. – С. 138-140. 

 

Р/1674 

 

У ході дослідження з’ясовано, що ринок електроенергії є монопольним, ціни та тарифи встановлює фірма-

монополіст і споживач не впливає на рівень цін. Тому необхідним є демонополізація виробництва, передача 

та постачання електроенергії споживачам. Для забезпечення підвищення енергоефективності підприємств, 

населених пунктів, домогосподарств, в зв’язку з тим, що ціни зростають, необхідно втілення 

енергозберігаючих технологій та заходів по енергозбереженню на всіх рівнях руху електроенергії. 

 

 

Р 355997 

   37 
     

    Управління ефективністю енерговикористання у вищих навчальних закладах [Текст] : монографія / 

[І. Ю. Білоус, В. І. Дешко, І. О. Суходуб та ін.] ; під заг. ред. В. І. Дешка ; Нац. техн. ун-т України "Київський 

політехнічний ін-т". - К. : Вид-во "Політехніка", 2015. - 187 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 176-186.  

 

Зі змісту:            
1. Розробка методології системи управління ПЕЕ галузі освіти і оцінки енергетичної ефективності 

об’єктів МОН 

2. Розробка чисельних моделей теплового стану елементів будівель 

3. Розробка інтегральних математичних моделей об’єкту, моделювання задач інтегрального аналізу 

будівлі 

4. Гармонізування українських нормативних документів з питань оцінки енергоефективності будівель 

з європейськими 

5. Розробка методик аналізу енергоспоживання і енергетичної сертифікації об’єктів галузі освіти 

6. Розробка моделі управління ПЕЕ об’єктами галузі освіти на пілотному ВНЗ – НТУУ «КПІ». 

  

 

Халатов А. А. Перспективы электроотопления в энергетике Украины / А. А. Халатов, Н. П. Тимченко // 

Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2015. – № 5-6. – С. 27-32. 

Р/1056  

 

Рассмотрены резервы украинской электроэнергетики в сфере теплоообеспечечия. Акцентировано внимание 

на ресурсе ночного провала ОЭС Украины. Систематизированы основные  виды технологических  ресурсов 

электроотопления. Сформулированы предложения, реализация которых будет способствовать 

распространению  энергоэффективного электроотопления. 

 

 

Б 17699 

   62 

 

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

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

   № 42 (1151). - Х., 2015 [2016]. - 96 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Хоменко І. В. Розробка і впровадження індикатора параметрів енергоспоживання в розподільчих 

електричних мережах. – С. 67-70. 

Розглянуто питання реалізації ефективних засобів контролю електричних параметрів тарифної мережі та 

основних споживачів електричної енергії. Пропонується розробка індикатора параметрів енергоспоживання 

трифазних кіл змінного струму до 1000 В, що працює у безперервному режимі. Індикатор  розроблений з 

використанням сучасної елементної бази. Розробка базується на широкому використанні математичного 

апарату, засобів вимірювальної техніки та нестандартних рішень формування діагностичних параметрів.  

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Ципленков Д. В. Методи та засоби зниження технічних втрат електроенергії в елементах систем 

електропостачання / Д. В. Ципленков, П. Ю. Красовський // Електротехніка та електроенергетика. – 2015. –  

№ 1. – С. 77-82. 

Р/1321 

 

Метою даної роботи є встановлення факторів, що впливають на зміну технічних втрат електроенергії, та 

залежності динаміки зміни технічних втрат за час експлуатації елементів систем електропостачання, а також 

розробка класифікації заходів щодо зниження втрат електроенергії у системах електропостачання. В 

результаті проведеного аналізу встановлено, що зміна технічних втрат визначається постійною зміною 

конфігурації мереж, внаслідок їхньої реконструкції та змін умов і інтенсивності експлуатації, а також 

технічного стану елементів систем електропостачання за час експлуатації. 

 

 

Чорноморець Г. Я. Математичне та інформаційне забезпечення для розрахунків та проектування 

трубчастих газових нагрівачів, розташованих у будівельних конструкціях / Г. Я. Чорноморець, В. Ф. 

Іродов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. –  № 2 (215).  –  С. 

25-31. – Текст  англ.  

Р/1066 

 

Мета статті  -  виклад розробленого математичного та інформаційного забезпечення, які дозволять 

розв’язувати задачі аналізу та синтезу такої системи опалення з трубчастими газовими нагрівачами, 

розташованими у будівельних конструкціях.  

 

 

Швець В. А. Формування стійких виробничо-збутових ланцюжків на базі підвищення інтегральної 

енергоефективності / В. А. Швець, Т. В. Куваєва // Вісник Придніпровської державної академії будівництва 

та архітектури. – 2016. –  № 3(216).  – С. 52-60. – Текст  англ. 

Р/1066 

 

Мета статті уточнити ключові завдання і бар’єри  підприємств гірничого машинобудування  в контексті 

стійких ланцюгів постачань в гірничодобувному секторі.   

 

 

Щербак В. Г. Оптимізація процесів підвищення рівня ресурсовикористання  та енергоефективності 

сільськогосподарського виробництва / В. Г. Щербак // Вісник Київського національного університету 

технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2016. –  № 1(95). – С. 36-43. 

Р/1733  

 

У статті запропоновано підхід щодо оптимізації процесів ресурсо- та енерговикористання 

сільськогосподарського виробництва, який базується на критерії виробу найбільш доцільного виду 

виробничо-технологічної діяльності сільськогосподарського підприємства, – застосування коефіцієнту 

енергоефективності. Вибір найбільш доцільного виду діяльності для сільськогосподарського підприємства 

здійснюється за принципом оптимального співвідношення між максимально можливим обсягом продукції, 

отриманої за допомогою певної технології  та мінімально можливими витратами на паливно-енергетичні 

ресурси. 

 

 

Р 355753 

004 
     

    Энергоэффективные кластерные и облачные вычисления и технологии 

[Текст] = Energy-efficient cluster and cloud computing and technology : практикум / 

Д. К. Андрейченко, И. А. Батраева, Г. Г. Наркайтис [и др.] ; под ред. А. Г. 

Федоровой, В. С. Харченко ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "ХАИ". - 

Х. : [Нац. аерокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского "ХАИ"], 2016. - 199 с. : граф., 

табл. - (Проект GREENCO 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR). - 

Библиогр.: с. 163-170. 

 

Изложены материалы практической части курса PhD5 «Энергоэффективные 

кластерные и облачные вычисления и технологии», подготовленного для 

докторантов (аспирантов) по проекту GREENCO 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-

TEMPUS-JPCR Его предметной областью является оптимизация алгоритмов 
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математического моделирования для параллельных вычислительных систем и облачных инфраструктур с 

учетом критерия энергопотребления.          

 

  

 

 

 

 

 


