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Абракітов В. Е.  Картографування  шумового  режиму
центральної  частини  міста  Києва  :  монографія  /
В. Е. Абракітов  ;  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва.  –  
Харків : ХНАМГ, 2012. – 230 с.

Дана робота продовжує цикл монографій автора, присвячених
проблемі моделювання процесів розповсюдження звуку. В роботі
розглянута методологія створення карт шуму населених місць із
використанням  прикладного  програмного  забезпечення  ArcGis.
Як  територія,  що  підлягає  дослідженню,  був  обраний
густонаселений  район  у  центральній  частині  м.  Києва.  Це  є

важливою проблемою акустики,  тому що надає підстави для проведення різноманітних
акустичних розрахунків, вирахування очікуваних рівнів звуку тощо. Книга ілюструється
картами шуму, побудованими із застосуванням на практиці теоретичних положень роботи.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/25872/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=108898

Академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов:
до  150-річчя  від  дня  народження  :  монографія  /
В. М. Бабаєв,  Т. Д. Рищенко,  Т. П. Єлісеєва  та  ін.  –
Харків : ХНАМГ : Золоті сторінки, 2012. – 64 с.

У монографії висвітлено життєвий та творчий шлях видатного
українського  зодчого,  академіка  архітектури  
О.  М.  Бекетова  (1862–1941),  чия  професійна  та  педагогічна
діяльність  пов’язана  з  м.  Харковом.  Науково-документальний
виклад  тексту  доповнено  численними  ілюстраціями,  значну
частину  яких  опубліковано  вперше.  При  підготовці  видання
використано документи і матеріали родинного архіву Бекетових,
Центрального  державного  науково-технічного  архіву  України

(ЦДНТА України), Державного архіву Харківської області (ДАХО), музейного комплексу
Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ), Державного науково-
дослідницького  інституту  теорії  та  історії  архітектури  і  містобудування  (ДНДІТІАМ),
наукові статті, журнальну та газетну періодику.

Для тих, хто цікавиться історією архітектури, та широкого кола читачів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55996
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Безпека життєдіяльності – секюрітологія.  Проблеми.
Завдання.  Шляхи  вирішення  :  в  2  ч.  :  монографія  /
Я. О. Сєріков, Л. Ф. Коженевські, Є. П. Пилипко та ін. –
Харків : ХНАМГ ; Краков : ЕАС, 2012. – Ч. 1. – 170 с.

Монографія  складається  з  двох  частин.  У  першій  викладені
основні  філософські  та  соціологічні  завдання,  що  містяться  в
проблемі забезпечення безпеки життєдіяльності – секюрітології.

Розрахована  на  фахівців  і  науковців,  які  працюють  у  галузі
вирішення  проблем  забезпечення  безпеки  життєдіяльності
людства в локальному і глобальному масштабах.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71768

Безпека життєдіяльності – секюрітологія. Проблеми.
Завдання.  Шляхи  вирішення  :  в  2  ч.  :  монографія  /
Я. О. Сєріков, Л. Ф. Коженевські, Є. П. Пилипко та ін. –
Харків : ХНАМГ ; Краков : ЕАС, 2012. – Ч. 2. – 332 с.

Монографія  складається  з  двох  частин.  У  другій  наведений
аналіз основних причин, що викликали кризовий стан в біосфері
Землі,  узагальнені  результати  міжнародних  досліджень,
прогнозування наслідків кризового положення в  біосфері, вплив
антропогенних  негативних  факторів.  Наведені  приклади
вирішення  існуючих  проблем  і  завдань  як  локального,  так  і

глобального характеру.
Розрахована  на  фахівців  і  науковців,  які  працюють  у  галузі  вирішення  проблем

забезпечення безпеки життєдіяльності людства в локальному і глобальному масштабах.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7176

Бондаренко Т. В.  Ноосферное  мышление:
онтологические  основания  и  методики  внедрения  :
монография  /  Т. В. Бондаренко,  А. П. Заздравнов,
Е. Л. Панина. – Харьков : [б. и.], 2012. – 420 с.

В  издании  раскрываются  вопросы  деструктивоного
содержания  идеи  господства  человека  над  природой  при
возрастающих  масштабах  человека,  демонстрируя  «в
значительной  мере  симптом  душевного  и  духовного
неблагополучия человека».

В  наши  дни  осознание  значения  возникшей  ситуации  во
взаимоотношениях  человека  и  природы  с  необходимостью

трансформируется  в  проблему  изменения  мышления  людей,  переориентации  их
ценностных и целевых установок.

Авторы данной монографии предлагают свой вариант систематизации тех элементов
ноосферного мышления, которые проявляются в педагогической практике высшей школы
и прежде всего в учебном процессе.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63511
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Влащенко Н. М.  Забезпечення  соціально-
економічного  розвитку  регіонального  санаторно-
курортного комплексу : монографія / Н. М. Влащенко. –
Харків  :  Вид-во  ТОВ «Друкарня  МАДРИД»,  2012.  –  
254 с.

В  роботі  досліджено  стратегічні  та  ситуаційні  завдання
розвитку  санаторно-курортного  комплексу  (СКК),  формування
доступності  послуг  СКК  для  населення  на  основі  розвитку
бізнесу  й  використання  соціально-економічних  методів

регулювання рекреаційних процесів.
Викладено результати соціологічного дослідження ставлення рекреантів  і  фахівців до

санаторно-курортної  практики  оздоровлення.  Розроблено  концептуальну  модель
оцінювання  потенціалу  СКК.  Запропоновано  механізм  розподілу  коштів  на  розвиток
підприємств СКК залежно від рівня їх завантаження.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70887

Влащенко Н. М.  Розвиток  санаторно-курортного
комплексу  регіону:  соціально-економічний  аспект  :
монографія / Н. М. Влащенко ;  Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 151 с.

Досліджено  стратегічні  завдання  розвитку  санаторно-
курортного  комплексу  (СКК),  формування  доступності  послуг
СКК для населення  на  основі  розвитку  бізнесу  й  використання
соціально-економічних  методів  регулювання  рекреаційних
процесів.  Викладено  результати  соціологічного  дослідження
ставлення рекреантів і фахівців до санаторно-курортної практики

оздоровлення.  Розроблено  концептуальну  модель  оцінювання  потенціалу  СКК.
Вдосконалено організаційний механізм розвитку СКК на основі виділення його в окрему
ланку управління.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71194
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Голиков А. П.  Харьковская  область,  региональное
развитие:  состояние  и  перспективы  :  монография  /
А. П. Голиков,  Н. А. Казакова,  М. В. Шуба.  – Харьков :
ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012. – 224 с.

Описаны  факторы  производства,  их  роль  и  значение  в
социально-экономическом развитии региона. Раскрыты проблемы
и перспективы развития.

Предназначена  для  широкого  круга  читателей,
интересующихся  историей,  географией,  экономикой
Харьковщины, специалистов в области региональной политики,

преподавателей средних и высших учебных заведений, учащихся.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54755

Губина  М.  В.  Градостроительное  и  архитектурное
проектирование  в  условиях  сложного  рельефа  :
монография / М. В. Губина. – Харьков : САГА, 2012. – 
240 с.

В настоящем издании рассматриваются актуальные проблемы
освоения  под  застройку  неудобных  земель  со  значительными
уклонами.  Особенности  планировочно-пространственного
формирования застройки разного типа, её адаптация к рельефу и
сложности, с которыми сталкиваются специалисты при работе в

рассматриваемых условиях, составляют содержание настоящей работы. 
Книга предназначена для широкого круга читателей и может быть рекомендована как

студентам  специальностей  градостроительство  и  архитектура,  так  и  специалистам,
работающим  в  сфере  архитектурного  и  градостроительного  проектирования,
менеджмента и строительства.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70897

Жванко Л. М.  Біженці  першої  світової  війни:
український  вимір  (1914–1918  рр.)  :  монографія  /
Л. М. Жванко.  –  Харків  :  Віровець  А.П.  «Апостроф»,  
2012. – 568 с.

У черговій книзі авторки уперше у вітчизняній історіографії,
на  підставі  використання  значного  масиву  документів  різного
походження,  здійснено комплексний аналіз  біженства  – однієї  із
ключових  соціальних  проблем  Першої  світової  війни.
Дослідження,  яке охоплює добу Російської  імперії,  УЦР-УНР та
Української  Держави,  подано  крізь  призму  діяльності  вертикалі

біженецьких органів, різних благодійних комітетів та суспільного загалу.
Книга  стане  у  нагоді  історикам-фахівцям,  викладачам,  аспірантам  і  всім,  кому

небайдужі сторінки новітньої історії України.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=66659
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Жигло В. В. Документи державних архівів України з
історії  окупаційного  режиму  у  зоні  військового
управління (1941–1943 рр.) : монографія / В. В. Жигло ;
Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва.  –  Харків  :  ХНАМГ,
2012. – 172 с.

У монографії  наводиться  джерелознавчий аналіз  документів
державних архівів України з історії німецької окупації північно-
східної  України  у  роки  Другої  світової  війни.  Аналізуються
основні  етапи  складання  цього  архівного  документального

комплексу та його джерельні можливості.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/29242/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71653

Кибернетическая  педагогика:  онтологический
инжиниринг в обучении и образовании : монография /
К. А. Метешкин,  О. И. Морозова,  Л. А. Федорченко,
Н. Ф. Хайрова  ;  Харьк.  нац.  акад.  гор.  хоз-ва.  –  
Харьков : ХНАГХ, 2012. – 207 с.

В  монографии  формулируется  концепция  онтологического
инжиниринга  в  обучении  и  образовании.  Проанализированы
возможности  представления  технологий  обучения
онтологическими  моделями.  Приведены  общие  принципы
построения  лингвистической  онтологии  технологии  обучения.

Разработаны методы лингвистических технологий в обучении и образовании. Среди них:
метод  структурной  разметки  документов  учебно-методического  назначения,  метод
выделения  ключевых  понятий  учебной  дисциплины,  метод  содержательного  анализа
(выделение и анализ текстов дефиниций), метод формирования и анализа семантических
сетей  ключевых  понятий  учебных  дисциплин,  отдельные  из  которых  доведены  до
программной  реализации.  Разработана  терминологическая  модель  организации  и
функционирования высшего учебного заведения.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/27139/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71625
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Корінько І.  В.  Інноваційні  технології  водопідготовки :
монографія / І. В. Корінько, Ю. О. Панасенко ; Харків. нац.
акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 208 с.
В  монографії  викладено  інноваційні  методи  водопідготовки,  що

забезпечують  якість  питної  води  відповідно  до  європейських
нормативів,  упроваджених  в  Україні.  Розглянуто  тенденції
вдосконалення стандартів якості питної води і води природних джерел
водопостачання. Значну увагу приділено питанням очищення води від
особливо  небезпечних  забруднень:  хлору  та  хлорорганічних  сполук,
пестицидів,  фенолів,  нафтопродуктів,  поліаолматичних  вуглеводів,
нітратів,  важких  металів.  Ключове  місце  в  монографії  надано

технологіям  знезараження  питної  води,  від  ефективності  яких  значною  мірою  залежить
безпечність централізованого водопостачання.

Для фахівців проектних, будівельних та експлуатаційних організацій, а також науковців і
студентів, які навчаються за спеціальністю «Водопостачання, водовідведення».

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71654

Мамонов К. А. Стейкхолдерно-орієнтований підхід в
управлінні капіталом бренду будівельних корпоративних
підприємств : монографія / К. А. Мамонов ; Харків. нац.
акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 249 с.

Обґрунтовано теоретико-методологічні положення і практичні
аспекти  сутності  та  особливостей  формування  й  використання
капіталу  бренда  будівельних  корпоративних  підприємств.
Проаналізовано  підходи  і  запропоновано  методологію  оцінки
розвитку капіталу бренда, здійснено її апробацію на вітчизняних
будівельних корпоративних підприємствах. Розглянуто теоретичні
засади  визначення  й  оцінки  взаємодії  стейкхолдерів  на

будівельних корпоративних підприємствах, запропоновано напрями аналізу й управління
взаємовідносинами  зацікавлених  осіб.  Обґрунтовано  теоретико-методологічні  підходи
щодо визначення організаційно-економічного механізму формування капіталу бренда для
стейкхолдерів.  Запропоновані  напрями  розробки  й  впровадження  організаційно-
економічного механізму формування капіталу бренда для стейкхолдерів  на будівельних
корпоративних  підприємствах.  Охарактеризовано  систему  інформаційного  захисту  в
рамках  організаційно-економічного  механізму  для  підвищення  ефективності  й
результативності  прийняття  управлінських  рішень  щодо  взаємодії  із  зацікавленими
особами  на  будівельних  корпоративних  підприємствах.  Рекомендовано  для  фахівців  у
галузі  економіки  та  управління,  викладачів,  аспірантів,  студентів  вищих  навчальних
закладів.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/25900/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56584
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Математические  методы  и  модели  в  экономике  :
монография / под. ред. В. И. Торкатюка, А. И. Колосова,
В. Н. Бабаева  ;  Харьков. нац. акад.  гор. хоз-ва. – Харь-
ков : ХНАГХ, 2012. – 321 с.

Рассматриваются  основные  методы  финансовой  математики:
количественный  анализ  финансовых  и  кредитных  операций,
различные  методы  начисления  процентов.  Изложены  и
иллюстрируются  примерами  методы  линейной  и  нелинейной
оптимизации  в  экономике.  Представлена  фрактальная  гипотеза
рынка,  в  соответствии  с  которой  функционирование  и

стабильность  рынков  обеспечивается  разнородностью  инвесторов.  Для  студентов
экономических  специальностей,  аспирантов  и  научных  работников,  применяющих
математические методы и модели в экономике.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/25076/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56089

Методи,  моделі  та  інформаційні  технології
оцінювання  станів  складних  об’єктів  :  монографія  /
Є. І. Кучеренко,  В. Є. Кучеренко,  І. С. Глушенкова,
І. С. Творошенко  ;  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва.  –
Харків : ХНАМГ, 2012. – 227 с.

Наукова  монографія  включає  нові  методи,  моделі  та
інформаційні  технології  оцінювання станів  складних об’єктів  та
відображує  сучасний  стан  процесів  управління  в  знання
орієнтованих  технологіях.  Одержали  подальший  розвиток  фаззі
моделі динамічних процесів та об’єктів, що функціонують за умов

невизначеності.  Обґрунтовано  доцільність  використання  нечіткої  інтервальної  логіки  в
механізмах нечіткого логічного виведення Заде-Мамдані. Положення наукових досліджень
теоретично обґрунтовано, наведено рекомендації по практичному використанню моделей,
методів  та  технологій  обчислювального  інтелекту  з  застосуванням  геоінформаційних
систем та GPS-технологій. Монографія може бути корисною для студентів, аспірантів та
фахівців  в  галузі  обчислювального  інтелекту,  моделювання,  аналізу  та  проектування
інформаційних  систем,  обробки  знань  із  застосуванням  технологій  геоінформаційних
систем.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/29457/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71652
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Наумова И. О. Фразеологические кальки английского
происхождения  в  современном  русском  языке  (на
материале публицистики) : монография / И. О. Наумова ;
Харьков.  нац.  акад.  гор.  хоз-ва.  –  Харьков  :  ХНАГХ,
2012. – 214 с.

В  монографии  представлена  первая  попытка  системного
синхронно-диахронического  изучения  фразеологических  калек  с
английского происхождения в современном русском языке. Особое
внимание  уделено  выявлению  специфических  характеристик
анализируемых языковых единиц. Практическая ценность данного

издания  определяется  тем,  что  его  материалы  могут  быть  использованы  в
лексикографической  практике,  при  разработке  спецкурсов,  спецсеминаров  как  для
студентов  филологов,  так  и  нефилологов  по  курсу  лексикологии  и  фразеологии,
терминологии, культуры речи английского и русского языков.

Монография  предназначена  для  преподавателей,  студентов,  будущих  научных
работников,  для  всех  тех,  кому  необходимо  взаимопонимание  в  исследовательском
пространстве Европы и мира.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/25951/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70979

Наумова И. О. Фразеологические общности русского
и английского языков (в контексте языковой конверген
ции) : монография / И. О. Наумова ; Харьков. нац. акад.
гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – 244 с.

В монографии рассматриваются фразеологические общности
английского  и  русского  языков,  появившиеся  в  английском  и
русском  языках  в  процессе  языковой  конвергенции.  В  первой
части  анализируются  фразеологические  общности
рассматриваемых  языков,  предсталяющие  собой  результат
заимствования  из  третьего  языка:  греческого,  латинского,
французского,  немецкого  и  итальянского.  Во  второй  части

монографии представлены фразеологические общности английского и русского языков,
являющиеся  результатом  влияния  английского  языка  на  русский  (фразеологические
кальки и англицизмы).

Материал  данной  монографии  предназначен  для  филологов,  студентов,  учителей,
переводчиков, лексикографов, журналистов, всех тех, кому необходимо взаимопонимание
в едином культурном пространстве Европы и мира.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/26980/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71643
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Наумова И. О.  Verbatim  2009/3  :  монография  /
И. О. Наумова  ;  Харьков.  нац.  акад.  гор.  хоз-ва.  –  
Харьков : ХНАГХ, 2012. – 134 с.

В монографии прослеживаются пути появления и распростра-
нения в полилингвальном мире общего пласта фразеологических
интернационализмов,  представленных  фразеологическими
общнос-тями английского и русского  языков.  Особое внимание
уделено  выявлению  специфических  характеристик
анализируемых  языковых  единиц  (фразеологических
англицизмов  и  калек),  возникших  в  результате  взаимодействия

английского и русского языков. 
Материал  данной  монографии  предназначен  для  филологов,  студентов,  учителей,

переводчиков, лексикографов, журналистов, всех тех, кому необходимо взаимопонимание
в едином культурном пространстве Европы и мира.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/27288/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71642

Новикова М. М.  Технологія  управління  персоналом:
теоретичні  та  методичні  аспекти  :  монографія  /
М. М. Новикова, Л. О. Мажник ; Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 215 с.

Монографію  присвячено  теоретичному  обґрунтуванню,
методичному  й  організаційному  забезпеченню  технології
управління персоналом. Проведено аналіз факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища виробничої  організації,  які  впливають
на технологію управління. Запропоновано теоретичні та методичні

положення щодо формування технології управління персоналом на прикладі підприємств
машинобудівної  галузі.  Розроблено  інформаційне  забезпечення  визначення  результатів
застосування технології управління персоналом за кожною функціональною підсистемою
у  формі  внутрішніх  документів  підприємства.  Запропоновано  методичний  підхід  до
комплексної  оцінки  використання  технології  управління  персоналом  підприємства  за
кожним її етапом. Для фахівців з управління персоналом, вчених-економістів, викладачів,
аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71651
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Новикова М. М.  Формування  організаційного
механізму  забезпечення  продуктивної  зайнятості
персоналу : монографія / М. М. Новикова, А. В. Діоба. –
Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 248 с.

У  монографії  розглянуто  питання  розробки  теоретико-
методичних  положень  формування  організаційного  механізму
забезпечення  продуктивної  зайнятості  персоналу  промислових
підприємств,  досліджено  методичний  підхід  до  комплексної
оцінки стану забезпечення продуктивної зайнятості персоналу та

обґрунтовано напрями управлінського впливу щодо його поліпшення.
Рекомендовано  для  фахівців  з  управлінння  персоналом,  наукових  співробітників,

аспірантів і студентів, які займаються дослідженнями проблеми управління персоналом.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67199

Обліково-аналітичне  забезпечення  стратегічного
управління  фінансово-економічною  безпекою  суб’єктів
господарювання  будівельної  галузі  та  житлово-
комунального комплексу України :  монографія /  за заг.
ред. В. Т. Момот, В. М. Бабаєва. – Харків : ВД «Фактор»,
2012. – 536 с.

У  монографії  викладені  теоретико-методичні  засади
формування  обліково-аналітичного  забезпечення  стратегічного
управління  фінансово-економічною  безпекою  суб’єктів
господарювання  будівельної  галузі  та  житлово-комунального

комплексу  України  в  умовах  застосування  міжнародних  стандартів.  Досліджено  вплив
глобалізаційних процесів на реформування світових облікових систем. Визначено сучасні
механізми залучення інвестицій та обґрунтовано доцільність впровадження міжнародних
стандартів обліку та звітності.

Монографія  розрахована  на  фахівців  у  галузі  економіки,  державного  управління,
місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67765

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67765
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67199


Организационно-технологические,  архитектурно-
конструктивные  и  финансово-экономические
предпосылки  формирования  продукции  капитального
строительства  :  монография  /  В. И. Торкатюк,
А. И. Колосов,  В. Н. Бабаев  и др.  ;  Харьков.  нац.  акад.
гор. хоз-ва – Харьков : ХНАГХ, 2012. – 368 с.

В  монографии  рассматриваются  особенности  использования
математического  аппарата  и  методов  при  формировании
рациональных  параметров  управления  процессом

функционирования  строительных  предприятий,  обеспечивающие  создание
высококачественной  строительной  продукции.  Излагаются  особенности  использования
как традиционного математического аппарата и математических методов, так и новейшего
процессного  подхода  в  сочетании  с  внедрением  системы  стратегического  управления.
Монография  предназначена  для  специалистов  проектных,  строительных  организаций,
инвестиционных  служб  банков,  занятых  разработкой  инвестиционных  проектов  и  их
управлением,  а  также  будет  полезна  профессорско-преподавательскому  составу,
аспирантам, студентам строительных и экономических специальностей.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/25389/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67186

Практичні  аспекти  функціонування  підприємств
міського  господарства  :  монографія  /  за  заг.  ред.
Є. М. Кайлюка. – Харків : Точка, 2012. – 344 с.

В роботі розглянуті проблеми розвитку підприємств міського
господарства. Обґрунтовані теоретичні основи функціонування та
розвитку  підприємств  системи  життєзабезпечення  міст  в
контексті  їх  взаємних інтересів.  Досліджені проблеми теорії  та
практики  розвитку  підприємств  міського  комплексу,  виявлені
проблеми  оцінки  впливу  інтересів  міста  на  розвиток  міського
комплексу та його складових.

Для  керівників  і  фахівців  сфери  управління  міським  господарством,  викладачів,
наукових  працівників,  аспірантів,  студентів  ВНЗ  галузей  знань  «Економіка  та
підприємництво», «Менеджмент та адміністрування».

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70884
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Родченко В. Б. Міські комплекси України: чинники та
умови  організації  регулювання  соціально-економічного
розвитку : монографія / В. Б. Родченко ; Ін-т економіки
промисловості. – Донецьк : ІЕП, 2012. – 404 с.

Монографію  присвячено  дослідженню  чинників  та  умов
організації регулювання соціально-економічного розвитку міських
комплексів  України.  Узагальнено  теоретико-методологічні  засади
регулювання розвитку міських комплексів;  розкрито особливості
та тенденції концентрації населення у містах і подано моделі, які

визначають  їх  кількісні  параметри;  доведено  доцільність  застосування  інструментів
економіко-математичного моделювання в дослідженні міського розвитку; визначено умови
регіонального середовища щодо функціонування територіальних систем та обґрунтовано
проблему ієрархїі у визначенні конкурентоспроможності економічних систем; розглянуто
проблематику  оцінки  конкурентоспроможності  територіальних  систем;  досліджено
етимологію визначення економічної безпеки у міському та регіональному вимірі.

Для фахівців  системи державного  та  регіонального  управління  й  органів  місцевого
самоврядування, промисловців, науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100663

Рябченко О.  Студенти  радянської  України  1920–
1930-х  років:  практики  повсякденності  та  конфлікти
ідентифікації  : монографія /  О. Рябченко ;  Харків. нац.
акад. міськ. госп-ва. – Хаків : ХНАМГ, 2012. – 456 с.

У  монографії  досліджуються  студенти  вищих  навчальних
закладів України 1920–1930-х рр., як особлива суспільна група з
притаманними  їм  ціннісними  установками,  ідеологічними  і
комунікативними  практиками.  Простежуються  характерні  для
молоді  того  часу  стратегії  здобуття  вищої  освіти,  аналізуються

норми, стиль, якість та контрасти їхнього повсякденного життя.
Для  науковців,  викладачів,  студентів,  всіх,  хто  цікавиться  вітчизняною  історією  та

культурою.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/24531/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53848
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Сосков А. Г.  Гібридні  контактори  низької  напруги  з
покращеними  техніко-економічними  характеристи-
ками  :  монографія  /  А. Г. Сосков,  Н. О. Сабалаєва  ;
Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва.  –  Харків  :  ХНАМГ,
2012. – 268 с.

Розглянуто  принцип  дії,  характеристики  й  параметри
напівпровідникових ключів, що використовуються при створенні
напівпровідникових  комутаційних  апаратів.  Проведено  аналіз
сучасного  стану  гібридних  комутаційних  напівпровідникових

апаратів  керування.  Виконано дослідження електромагнітних процесів  при відключенні
електричних кіл гібридними контакторами, а також теплових процесів, що мають місце в
силових напівпровідникових ключах контакторів при комутації, розроблені вдосконалені
методики  їхнього  розрахунку.  Запропоновано  оригінальні  технічні  рішення,  які
дозволяють створювати конкурентоспроможні гібридні контактори змінного й постійного
струмів, і наведені рекомендації з їхнього раціонального застосування. Для фахівців, що
займаються  розробкою  й експлуатацією низьковольтних  комутаційних  апаратів  низької
напруги,  а  також  для  студентів  вищих  навчальних  закладів,  які  навчаються  за
спеціальностями напрямку «Електротехніка й електромеханіка».

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/25868/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65551

Социально-экономические  технологии  бизнеса  :
монография  /  Н.  В.  Киреенко,  Л.  А.  Нохрина,  
С. Ю. Лукин и др. – Минск : БГПУ, 2012. – 232 с.

В монографии представлены результаты исследований теории
и методологии социальной ответственности  бизнеса.  Отражены
проблемы развития корпоративной социальной ответственности и
задачи  по  их  решению,  теоретические  и  методологические
основы разработки стратегии, направления совершенствования ее
реализации  и  повышения  эффективности,  зарубежный  опыт
формирования социальной политики.

Адресуется  руководителям  и  специалистам  малого  и  среднего  бизнеса.  Теоретико-
методологические  аспекты  монографии  могут  быть  использованы  в  научной  работе,
профессиональной деятельности, а также в учебном процессе.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100691

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100691
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65551
http://eprints.kname.edu.ua/25868/


Соціально-економічні  відносини  у  державі,  її
регіонах  та  населених  пунктах:  теорія,  методологія,
практика : монографія / за заг. ред. В. В. Дорофієнка ;
Донецьк.  держ.  ун-т  упр.  –  Донецьк  :  ВІК,  2012.  –  
298 с.

В  книзі  досліджено  теоретичні  та  прикладні  проблеми
територіальної  організації  продуктивних  сил,  удосконалення
соціально-економічних  відносин  у  державі,  її  регіонах  і
населених пунктах, формування та використання конкурентних
переваг  держави  й  регіонів  та  організаційно-економічні

механізми регулювання розвитку країни та її території. Висвітлені питання інвестиційно-
інноваційних  процесів  в  регіонах,  питання  міжрегіонального,  транскордонного  та
регіонального  співробітництв,  а  також  проблеми  управління  економічним  розвитком
регіонів,  інфрастуктурне  забезпечення  їх  комплексного  розвитку  на  державному  та
регіональному рівнях.

Монографія  розрахована  на  вчених,  аспірантів  та  магістрів,  які  досліджують
вищезазначені проблеми з наукового напряму «Розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка».

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72000

Сухонос М. К.  Проблемы  управления  развитием
энергетической  инфраструктуры  предприятия  :
монография / М. К. Сухонос. – Харьков : Форт, 2012. –
174 с.

В  работе  рассмотрены  проблемы  энергетической
эффективности,  её  рационализации  и  оптимизации
энергопотребления  субъектов  экономики,  то  есть  достижение
эффективности  функционирования  энергоифраструктур
предприятий.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=68691

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=68691
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72000


Туризм  і  місто:  аналіз  проблем,  тенденцій  та
моделювання  розвитку  :  монографія  /  за  заг.  ред.
І. М. Писаревського ;  Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. –
Харків : ХНАМГ, 2012. – 209 с.

Розглянуті  теоретико-методологічні  проблеми  розвитку
туризму та його інфраструктури в місті. Запропоновані напрямки
розвитку  туризму  та  виявлені  основні  вектори  його  розвитку.
Досліджені  проблеми  теорії  та  практики  розвитку  підприємств
готельної й санаторно-курортної сфери в місті, виявлені проблеми
оцінки впливу інтересів міста на розвиток туризму. Для керівників

і фахівців сфери управління готельним господарством і  туристичної сфери, викладачів,
наукових  працівників,  аспірантів,  студентів  вищих навчальних  закладів  за  напрямками
«Економіка» та «Менеджмент».

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/26310/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71182

Формування  здоров’я  й  особистості  студента
засобами  туризму  :  монографія  /  В. М. Клочко,
Т. В. Бондаренко, А. Г. Любієв, Н. Ю. Борейко ;  Харків.
нац. акад.  міськ.  госп-ва.  – Харків :  ХНАМГ, 2012. –  
218 с.

У  монографії  представлені  сучасні  погляди  педагогів  і
науковців,  а  також  результати  власних  досліджень  авторів  з
актуальних питань формування здоров’я й особистості студентів
з використанням потенціалу фізичної культури, спорту і туризму.

Матеріал  систематизований  і  представлений  так,  аби  сприяв  цілісному  мисленню
майбутніх фахівців. Наведені практичні рекомендації щодо активного відпочинку з метою
формування,  зміцнення,  збереження  і  відновлення  професійного  здоров’я.  Монографія
призначена для викладачів, студентів-бакалаврів і магістрів, аспірантів і науковців вищих
навчальних  закладів  інженерно-технічного  профілю,  а  також  для  осіб,  що  самостійно
займаються  фізичною  культурою,  спортом  і  туризмом.  Матеріал  має  теоретичне,
методичне і практичне спрямування. Він допоможе системно підготуватися не тільки до
навчальних занять, а й до мандрівок, використати їх з найбільшою користю, уникнувши
негативних наслідків для здоров’я.  Багато корисних відомостей знайдуть фахівці галузі
туризму,  а  також  ті,  хто  не  має  спеціальної  спортивно-туристичної  підготовки,  але
цікавиться питаннями організації відпочинку й надання клієнтам туристичних послуг із
здоров’я-зберігаючим ефектом.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/27133/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71626
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Харківський  національний  університет  міського
господарства  імені  О.  М.  Бекетова  :  монографія  /
керівник  вид.  проекту  В.  М.  Бабаєв,  редкол.:  
Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва та ін. –
Харків : Золоті сторінки, 2012. – 520 с.

У ювілейному науковому виданні, присвяченому 90-річчю
від  дня  заснування  Харківського  національного  університету
міського господарства імені О. М. Бекетова, висвітлено сторінки
славної  історії  і  сьогодення  навчального  закладу  та  історії
розвитку комунального господарства та освіти України в цілому.

У  персоналіях  віддано  шану  видатним  представникам  професорсько-педагогічного
корпусу  університету.  Дослідження  проведено  на  базі  значної  кількості  друкованих  та
архівних  джерел,  уперше  введених  до  наукового  обігу.  Видання  проілюстроване
документальними  матеріалами  із  фондів  Музейного  комплексу  та  архіву  ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, а також державних архівів, музеїв, бібліотек.

Для широкого кола читачів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72949

Чечельницкий С. Г.  Видеоэкология  архитектурной
среды : монография / С. Г. Чечельницкий, О. А. Фоменко
;  Харьков.  нац. акад.  гор.  хоз-ва. – Харьков :  ХНАГХ,
2012. – 372 с.

В  монографии  изложены  теоретические  основы  нового
направления  в  теории  архитектурной  композиции  –
«видеоэкология  архитектурной  среды»,  позволяющего
проработать  и  направить  стратегии  векторов  движения

современной  архитектуры  к  системности,  стабильности,  визуальному  комфорту,  а
благодаря этому и экологичности. Это направление базируется на современных данных
экспериментальной  психологии,  теории  информации,  системном  подходе,  теории
архитектурной композиции.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59038

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59038
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72949


Шубович С. А.  Мифопоэтический  феномен
архитектурной среды : монография / С. А. Шубович ;
Харьков.  нац.  акад.  гор.  хоз-ва.  – Харьков :  ХНАГХ,
2012. – 177 с.

Монография посвящена сфере мифопоэтической семантики
архитектурной композиции. Целью работы является раскрытие
в  архитектурном  произведении  структур,  обусловленных
мифопоэтическими  аспектами  сознания;  неких  коннотаций,
придающих  усложнённость  произведению  искусства,  но  и
наполняющих  его  дополнительными  смыслами.  Содержание
книги  включает  теорию  вопроса  и  анализ  мифопоэтической

структуры  архитектурных  ансамблей  разных  эпох.  Сопоставление  объектов  разных
исторических  периодов  позволяет  говорить  об  инвариантных  мифопоэтических
конструкциях  и  их  разнообразном  архитектурно-пространственном  выражении.
Содержание книги составляет анализ поэтики архитектурных ансамблей с точки зрения
мифа,  игры  и  знаково-смысловых  структур.  Книга  предназначена  для  архитекторов,
культурологов,  искусствоведов  и  круга  читателей,  интересующихся  вопросами
архитектуры.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/27373/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=62607

Korzeniowski L. F.  Europejski  wymiar  securitologii:
nauki  o  bezpieczenstwie  zycia  :  monograph  /
L. F. Korzeniowski,  Y. A. Serikov.  –  Kharkov,  2012.  –  
240 s.

В монографії викладені основні філософські, соціологічні та
історитчні  аспекти,  що  містяться  в  проблемі  забезпечення
безпеки життєдіяльності – секюрітології. 

Розрахована на фахівців  і  науковців,  які  працюють у галузі
вирішення  проблем  забезпечення  безпеки  життєдіяльності
людства в локальному і глобальному масштабах.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70999
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http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=62607
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2011

Абракітов В. Е. Моделювання в акустиці : монографія /
В. Е. Абракітов ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва.  – Харків :
ХНАМГ, 2011. – 227 с. 

Дана  робота  продовжує  цикл  монографій  автора,  присвячених
проблемі моделювання процесів розповсюдження звуку. Це є важливою
проблемою  акустики,  тому  що  надає  підстави  для  проведення
різноманітних  акустичних  розрахунків,  вирахування  очікуваних  рівнів
звуку тощо.

Розглядаються  різні  способи  акустичного  моделювання  —
фізичне, аналогове, математичне. Книга ілюструється картами шуму,

побудованими шляхом застосування на практиці теоретичних положень роботи.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=108145

Аспекти  ергономіки  і  логістики  в  транспортних
системах  міст  :  монографія  /  В. К. Доля,
С. С. Овчинников,  К. Є. Вакуленко  та  ін.  –  Харків  :
НТМТ, 2011. – 217 с.

У  монографії  розглянуто  питання  ергономіки  і  логістики  в
транспортних  системах  міст.  На  основі  використання
експериментальних  досліджень  були  визначені  параметри
організації  та  безпеки  дорожнього  руху,  технологічного  процесу
проектування  транспортних  систем,  логістичного  управління  і
ергономічного забезпечення транспортних процесів.

Монографія  розрахована  на  студентів,  аспірантів,  науковців,  викладачів,  а  також
проектувальників транспортних систем.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55966

Бурмака М. М.  Управління  розвитком  підприємства
(на  прикладі  підприємств  будівельної  галузі)  :
монографія  /  М. М. Бурмака,  Т. М. Бурмака.  –  Харків  :
ХНАДУ, 2011. – 204 с.

У  монографії  розглянуті  теоретичні  і  методичні  основи
управління  розвитком  підприємства.  Сформована  система
управління  розвитком  підприємства.  Розроблено  методичне
забезпечення реалізації функцій оцінки розвитку підприємства та
мотивації  працівників,  діяльність  яких  пов’язана  з  розвитком

підприємства. Монографія містить приклади і фактичні матеріали стосовно підприємств
будівельної галузі, які ілюструють запропоновані теоретичні та методичні положення.

Адресується  науковцям,  аспірантам,  студентам  економічних  спеціальностей,
керівникам і  менеджерам підприємств  різних  форм власності,  а  також широкому колу
читачів, яких цікавлять проблеми розвитку підприємства.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55516

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55516
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55966


Вдосконалення  менеджменту  підприємств  системи
життєзабезпечення міст України :  монографія /  за  ред.
Є. М. Кайлюка. – Харків : Форт, 2011. – 448 с.

В  монографії  викладено  різні  аспекти  сучасних  проблем
розвитку підприємств системи життєзабезпечення міст  в розрізі
сучасних  завдань  щодо  економічних  проблем  розвитку  та
перетворень в галузі.

Розглянуті  основні  напрямки  реформування  житлово-
комунального  комплексу  та  роль  економічних  механізмів,
загальний економічний механізм функціонування ЖКК, побудова

й  застосування  економіко-математичної  моделі  економічних  механізмів  житлово-
комунального комплексу.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50464

Гринёва Н. В.  Непознаваемое  и  непознанное  в
культурных формах человеческого бытия : монография /
Н. В. Гринёва ;  Харьков. нац. акад.  гор. хоз-ва. – Харь-
ков : ХНАГХ, 2011. – 308 с.

В  монографии  впервые  исследуется  непознаваемое  и
непознанное  в  культурных  пластах  человеческого  бытия  и  его
модификации.  Исследуются  генезис,  функции,  репрезентации
непознаваемого  и  непознанного  в  культуре.  Выявляются
различные  трансформации,  отрицательные  и  положительные
черты непознаваемого и непознанного на современном этапе.

Книга  предназначена  для  аспирантов,  студентов,  преподавателей  и  научных
работников,  для  всех,  кто  интересуется  непознаваемым  и  непознанным  как
социокультурным феноменом.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/23208/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52054

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52054
http://eprints.kname.edu.ua/23208/
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50464


Диверсификация  производственной  структуры  и
деятельности предприятий: теория, практика, проблемы
методологии : монография / В. И. Торкатюк, Н. П. Пан,
А. Л. Шутенко и др. ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. –
Харьков : ХНАГХ, 2011. – 470 с.

В  монографии  дана  характеристика  сущности,  мотивов  и
направлений  диверсификации;  приведен  сравнительный  анализ
основных корпоративных стратегий диверсификации и вариантов
их использования; исследованы процессы становления и развития

диверсифицированных  корпоративных  структур  (ДКО);  построена  система
статистических  показателей  для  анализа  бизнес-направлений  деятельности  ДКО;
предложена  методика  комплексной  оценки  состояния  материально-технической  базы
ДКО;  сформулированы  методологические  подходы  и  разработана  комплексная  система
показателей эффективности производственной деятельности ДКО.

Рекомендовано  для  студентов  экономических  направлений,  а  также  аспирантов  и
преподавателей.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71778

Ільченко Б. С.  Діагностування  функціонально-
технічного  стану  газоперекачувальних  агрегатів  :
монографія  /  Б. С. Ільченко  ;  Харків.  нац.  акад.  міськ.
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 228 с.

Приведені методи діагностування показників і характеристик
фактичного  функціонально-технічного  стану  відцентрових
нагнітачів  (ВЦН)  і  газотурбінних  установок  (ГТУ)  парку
газоперекачувальних агрегатів  (ГПА) газотранспортної  системи.
Науково  обґрунтовані  оцінки  фактичного  функціонально-

технічного  стану  газоперекачувальних  агрегатів  і  методи  їх  визначення  на  основі
газодинамічної  моделі  і  узагальненого  нормованого  дефекту  проточної  частини
відцентрових  нагнітачів  і  газотурбінних  установок.  Отримані  й  експериментально
підтверджені  фактичні  характеристики  функціонально-технічного  стану  парку
відцентрових нагнітачів магістральних газопроводів України.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/21573/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51136

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51136
http://eprints.kname.edu.ua/21573/
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Карлова О. А.  Соціально-економічні  складові
функціонування міського комплексу (теорія і практика) :
монографія /  О. А. Карлова.  – Харків :  Точка,  2011. –  
451 с.

Монографія  присвячена  аналізу  соціально-економічних
складових  міського  комплексу.  Вирішення  цієї  проблеми
здійснюється на основі системного підходу і полягає в розробці
цілісної,  відкритої  системи,  яка включає комплекс інноваційних
організаційних і економічних складових.

Розрахована  на  фахівців,  які  працюють  в  галузі  міського
господарства,  професорсько-викладацький  склад,  аспірантів  за  фахом  «Розміщення
продуктивних сил і регіональна економіка», а також економістів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55974

Клебанова Т. С. Нечітка логіка та нейронні мережі в
управлінні  підприємством  :  монографія  /
Т. С. Клебанова,  Л. О. Чаговець,  О. В. Панасенко.  –
Харків : Вид-во «Інжек», 2011. – 240 с.

Монографію  присвячено  актуальній  проблемі  моделювання
процесів  управління  підприємством  із  застосуванням  апарату
нечіткої  логіки  та  нейронних  мереж.  Розглянуто  концептуальні
основи  проектування  нейронних  мереж.  Запропоновано
комплекси  економіко-математичних  моделей  оцінки  й  аналізу

економічної  безпеки  та  оцінки  загрози  банкрутства  підприємства,  які  розроблено  на
основі методів нейронних та гібридних мереж, методів багатовимірного аналізу.

Для  фахівців,  які  займаються  проблемами  управління  економічних  систем  із
застосуванням методів нейронних мереж.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55969

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55969
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Кучеренко Є. І.  Теоретичні  основи  та  технології
оцінки  технічного  стану  просторово  розподільних
об’єктів  :  монографія  /  Є. І. Кучеренко,
Д. Є. Краснокутський,  І. С. Глушенкова  ;  Харків.  нац.
акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 167 с.

Наукова  монографія  містить  нові  результати  наукових
досліджень,  авторські  матеріали  та  відображує  сучасний  стан
розвитку  математичних  моделей,  інформаційних  технологій  та
технологій обчислювального інтелекту.  Для спеціалістів  в галузі

моделювання,  аналізу  та  проектування  великомасштабних  систем  керування,  обробки
даних та знань у промисловості,  бізнесі,  енергетиці,  екології  з застосуванням моделей,
методів та технологій обчислювального інтелекту, студентів та аспірантів спеціальностей
напрямків  комп’ютерних  наук,  програмної  інженерії,  комп’ютерної  інженерії  та
управління, геоінформатики, суміжних спеціальностей.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/21195/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49667

Маляренко В. А. Енергетика і навколишнє середови-
ще : монографія / В. А. Маляренко. – Харків : САГА,  
2011. – 364 с.

У  книзі  викладено  загальні  відомості  про  енергетику  та  її
місце  в  житті  людства,  про  стан  та  перспективи  розвитку
паливно-енергетичного  комплексу,  про  традиційні  та
альтернативні  джерела  енергії.  Розглянуто  головні  аспекти
взаємодії  об’єктів  енергетики,  базових  енергоустановок  і
довкілля,  а  також  напрямки  зменшення  неґативного  вливу

енергетики на екологію, в першу чергу такі, як енергозбереження, енергетичний аудит та
менеджмент.

Особливу увагу приділено концептуальним питанням розвитку сучасної муніципальної
енергетики та енерго- і ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві України
як діючим важилям підвищення його ефективності.

Для студентів, аспірантів, викладачів, наукових та інженерно-технічних працівників, а
також широкого  кола читачів,  які  цікавляться  питаннями енергетики,  екології,  охорони
навколишнього середовища та енергозбереження.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71763

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71763
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Міські  і  регіональні  проблеми  ергономіки  і
логістики  :  монографія  /  В. К. Доля,  Ю. О. Давідіч,
О. О. Лобашов та ін. – Харків : НТМТ, 2011. – 201 с.

У монографії розглянуто питання організації дорожнього руху,
проектування  технологічного  процесу  перевезення  пасажирів  і
прогнозування  параметрів  транспортних  ситем,  досліджено
існуючі підходи до проектування логістичних систем і визначено
напрямки  розвитку  ергономічного  забезпечення  транспортних
систем міст.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55964

Надёжность  и  качество  процессов  регулирования
современных  систем  газоснабжения  :  монография  /
В. С. Седак,  В. Н. Супрунов,  Н. Д. Каслин  и  др. ;
Харьков.  нац.  акад.  гор.  хоз-ва. –  Харьков  :  ХНАГХ,
2011. – 226 с.

В  монографии  рассматриваются  актуальные  вопросы
надёжного  и  устойчивого  функционирования  систем
газоснабжения  в  современных  условиях,  анализируется
газодинамический  режим  работы,  излагаются  основные

положения  автоматического  регулирования  давления  газа,  исследуются  статические  и
динамические  характеристики  элементов  системы.  Значительное  внимание  уделяется
выбору комбинированных регуляторов, определению оптимальных параметров выбора и
настройки  газорегулирующих  и  предохранительных  устройств,  перспективам  развития
систем газоснабжения.  Монография предназначена для студентов,  аспирантов ВУЗов,  а
также  научных  и  инженерно-технических  работников  проектных  организаций,
руководителей и специалистов предприятий по газоснабжению и газификации.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/21344/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51135
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Николаев А. П.  Введение  в  магнетохимию
портландцемента  :  монография  /  А. П. Николаев  ;
Харьков.  нац.  акад.  гор.  хоз-ва.  –  Харьков  :  ХНАГХ,  
2011. – 135 с.

Рассмотрены процессы формирования железосодержащих фаз
в  составе  портландцементного  клинкера.  Адаптированы
известные  методы  магнетохимического  анализа  для  решения
теоретических и практических задач цементного производства. В
приведенной  работе  заложены  магнетохимические  основы
последовательного изучения динамики процессов формирования

минералов  портландцементного  клинкера  как  промежуточного  продукта  строительной
индустрии.  Изложенные материалы дополняют существующую методологическую базу
исследования цементных материалов. Термин «Магнетохимия портландцемента» введен
впервые. 

Предназначена для специалистов, работающих в области исследования и производства
портландцемента.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/21678/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51137

Пазиніч С. М.  Філософська  рефлексія  сьогодення  :
монографія / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. – Харків :
ХДАДМ, 2011. – 347 с. : іл.

Проаналізовано  складність  і  суперечливість  сучасного  етапу
розвитку  людської  цивілізації  та  характеру  індивідуального  і
суспільного буття людини. З позиції  філософії  людини розглянуто
проблеми сьогодення і логіки людської діяльності. Особливу увагу
приділено  філософській  рефлексії  інноваційного  типу  світового
розвитку. Розкрито основні детермінанти філософії освіти.

Адресовано фахівцям, студентам і аспірантам, викладачам
суспільних  дисциплін  і  всім,  хто  цікавиться  проблемами

сучасності та їх філософською інтерпретацією.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126044

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126044
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51137
http://eprints.kname.edu.ua/21678/


Правове  регулювання  господарсько-фінансової
діяльності  підприємства  :  монографія  /  В. І. Торкатюк,
Г. В. Стадник,  А. Л. Шутенко та ін. ;  Харків. нац. акад.
міськ. госп-ва – Харків/ : ХНАМГ, 2011. – 346 с.

У  монографії  розглядається  підприємство  як  суб’єкт
господарювання й господарських правовідносин.  Досліджується
основа  господарювання  підприємств,  особливості  правового
регулювання фінансової  діяльності,  господарські  зобов’язання у
їхній  діяльності,  відповідальність  підприємства  за
правопорушення.  Аналізуються  правові  засади  захисту  прав

підприємства  і  правові  основи  протидії  протиправному  поглинанню  та  захопленню
підприємств. Висвітлено досягнення закордонних підприємств у цій сфері і їхня адаптація
на підприємствах України на шляху трансформації України до ринкових відносин. 

Монографія  призначена  викладачам,  студентам  та  аспірантам  економічних
спеціальностей,  а  також  керівникам  підприємств,  які  працюють  в  умовах  реальної
ринкової економіки.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/21614/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55079

Ресурсосберегающие  технологии  очистки  сточных  
вод  :  монография  /  С. С. Душкин,  А. Н. Коваленко,
М. В. Дегтяр, Т. А. Шевченко ; Харьков. нац. акад. гор.
хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2011. – 146 с.

В  монографии  освещены  научные  основы
ресурсосберегающих  технологий  очистки  сточных  вод.
Предназначена  для  инженерно-технических  работников,
занимающихся  проектированием,  строительством  и
эксплуатацией систем водоотведения.
 Может  быть  рекомендована  для  студентов  специальностей

«Водоснабжение и водоотведение», «Экология и охрана окружающей среды».

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/23382/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51337

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51337
http://eprints.kname.edu.ua/23382/
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55079
http://eprints.kname.edu.ua/21614/


Самойленко М. І.  Інформаційні  технології  в
розв’язанні  транспортних  задач  :  монографія  /
М. І. Самойленко  ;  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва.  –
Харків : ХНАМГ, 2011. – 256 с.

Наводяться  математичні  моделі  та  методи  вирішення  задач
організації  перевезень  дрібного  вантажу.  Особлива  увага
приділяється  задачі  комівояжера  великої  вимірності  та  задачі
розбиття  транспортної  мережі  на  задану  кількість  районів.  Для
наукових  і  інженерно-технічних  працівників  науково-
дослідницьких, проектних та виробничих установ, що пов’язані з

проектуванням та організацією транспортних перевезень.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/21110/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50329

Сосков А. Г.  Усовершенствованные  силовые
коммутационные полупроводниковые аппараты низкого
напряжения : монография / А. Г. Сосков ; Харьков. нац.
акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2011. – 156 с.

Рассмотрены способы и схемы, обеспечивающие бездуговую
коммутацию электрических цепей и использующие для этой цели
мощные полупроводниковые приборы, выбраны из них наиболее
подходящие для усовершенствования силовых коммутационных
полупроводниковых  аппаратов  (ПА).  Выполнены  исследования

тепловых  режимов  мощных  управляемых  полупроводниковых  приборов,  а  также
коммутационных перенапряжений, воздействующих на них, в условиях их применения в
составе  ПА  и  разработаны  усовершенствованные  методики  их  расчёта.  Предложены
новые  технические  решения,  позволяющие  создавать  конкурентоспособные  силовые
коммутационные  ПА  наиболее  распространённых  типов,  и  даны  рекомендации  по  их
рациональному  применению.  Для  специалистов,  занимающихся  разработкой  и
применением  низковольтных  силовых  коммутационных  ПА,  а  также  для  студентов
высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальностям  направления
«Электротехника и электромеханика».

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/21109/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49672

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49672
http://eprints.kname.edu.ua/21109/
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Тофанюк О. В.  Сучасні  проблеми  регіонального
розвитку в Україні: шляхи подолання депресивності та
застосування  механізмів  державно-приватного
партнерства : монографія / О. В. Тофанюк, Т. В. Момот,
Ю. В. Ткаченко.  –  Харків  :  Дверная  служба,  2011.  –  
294 с.

Монографія  присвячена  теоретичному  обґрунтуванню  та
розробці  методичних  заходів  для  удосконалення  бюджетного
регулювання  соціально-економічного  розвитку  регіонів  для
подолання  депресивності  їх  стану.  Запропоновано  підхід  до

визначення проблемних регіонів шляхом рейтингування регіонів за ознакою показників,
що  характеризують  соціально-економічний  стан  і  бюджетну  забезпеченість  регіонів.
Розроблено  рекомендації  з  організаційно-економічного  і  бюджетного  регулювання
соціально-економічного  розвитку  регіонів  із  застосуванням  механізмів  державно-
приватного  партнерства.  Удосконалено  процес  міжрегіонального  розподілу  бюджетних
коштів на основі розв’язання транспортної задачі за критерієм рейтингової оцінки стану
розвитку  регіонів.  Розроблено механізм  перерозподілу бюджетних коштів,  що визначає
залежність потреби регіону у трансфертах від його фінансової стійкості.

Рекомендовано для фахівців у сфері регіональної економіки і бюджетного управління,
викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55961

Трипутина Н. П.  Профессор  А. И. Колесников:
страницы  жизни  и  деятельности  :  монография  /
Н. П. Трипутина  ;  Харьков.  нац.  акад.  гор.  хоз-ва.  –
Харьков : ХНАГХ, 2011. – 285 с.

В  монографии  на  основе  привлечения  к  научному  обороту
широкого  круга  источников  впервые  в  отечественной
историографии  воссоздан  жизненный  путь  и  комплексно
проанализирована  научно-практическая  и  педагогическая
деятельность  основателя  паркостроительного  факультета

ХИИКСа, выдающегося украинского и российского лесовода, дендролога и ландшафтного
архитектора,  заслуженного  деятеля  науки  Российской  Федерации,  профессора,  доктора
сельскохозяйственных  наук  Александра  Ивановича  Колесникова.  Значительное  место  в
книге уделено истории лесоводства и зелёного строительства в СССР 20-60-х гг. ХХ ст.

Книга  адресована  профессиональным  историкам,  краеведам,  специалистам
лесоводства и ландшафтной архитектуры, широкому кругу читателей, неравнодушных к
прошлому отечественной науки и техники.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/21796/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50847
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Туризм і  місто:  досвід,  проблеми  та  перспективи  :
монографія /  за ред. І. М. Писаревського ;  Харків. нац.
акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 284 с.

Розглянуті  теоретико-методологічні  проблеми  розвитку
туризму  і  готельного  господарства  в  місті.  Обґрунтовані
теоретичні основи розвитку вітчизняної туристської індустрії та
розвитку  міст  в  контексті  їх  взаємних  інтересів.  Досліджені
проблеми  теорії  та  практики  розвитку  підприємств  готельної  і
санаторно-курортної  сфери  в  місті,  виявлені  проблеми  оцінки
впливу інтересів міста на розвиток туризму. 

Для керівників  і  фахівців  сфери управління готельним господарством і  туристичної
сфери, викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів
галузей  знань  «Економіка  та  підприємництво»,  «Менеджмент  і  адміністрування»  та
«Сфера обслуговування».

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/20884/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49603

Управління  персоналом  промислових  підприємств
(мезо-  та  мікрорівень)  :  монографія  /  Л. В. Соколова,
А. В. Ковалевська,  С. П. Оксененко,  Н. А. Радченко.  –
Харків : Компанія СМІТ, 2011. – 230 с.

В  монографії  досліджено  проблеми  управління
промисловими  підприємствами  на  сучасному  етапі  розвитку
економіки;  розглянуто  концептуальні  основи  створення
теоретико-методологічної  бази  для  пізнання  фундаментальних
засад  процесу  управління  персоналом  на  різних  рівнях,  що
створює необхідні передумови для всебічного вивчення і аналізу

діяльності підприємства, оцінки трудового потенціалу підприємства, визначення методів і
засобів  реалізації  ефективних  управлінських  рішень  і  дозволяє  розробити  необхідний
інструментарій ефективного управління персоналом промислових підприємств.

Для наукових співробітників, аспірантів і студентів ВНЗ, підприємців і фахівців.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55962
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Функциональная  семантика:  к  80-летию  акад.  МАН
ВШ  проф.  Льва  Алесеевича  Новикова  :  монография  /
сост.:  Н. Новопасская,  Н. В.  Перфильева.  – М. :  РУДН,
2011. – 669 с. – (среди авторов И. О. Наумова).

Коллективная  монография  содержит  статьи  известных
российских  и  зарубежных  специалистов,  молодых  учёных  –
аспирантов и докторантов учеников Льва Алексеевича Новикова.
Они посвящены разработке теории когнитивной и функциональной
семантики,  сопоставительным  семантическим  исследованиям,
включают  вопросы  языковой  экспресии,  языка  и  стиля,

многоаспектное изучение художественного текста.
Для филологов, лингвистов, культурологов, философов и широкого круга читателей,

интересующихся теоретическими и прикладными аспектами семантики языка.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=66692

Чихладзе Э. Д.  Температурно-влажностный  режим
сталебетонных  конструкций  промышленных  зданий  и
сооружений : монография / Э. Д. Чихладзе, Л. В. Гапонова ;
Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2011. –
188 с.

В  монографии  разработана  методика  расчёта  процесса
теплопередачи сталебетонных ограждающих конструкций. Определены
изменения термического сопротивления многопустотных ограждающих
конструкций под действием внешних климатических факторов. Оценено
влияние  элементов  стальной  арматуры  на  величину  термического
сопротивления.  Выполнены  численные  исследования  влажностного

режима ограждающих конструкций при нестационарных условиях диффузии водяного пара.
Расмотрена модельная задача тепломассообмена во влажной пористой среде и распределение
внутрипорового давления.

Для  инженерно-технических  работников  строительных  органгизаций,  аспирантов,
магистров и студентов.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50332

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50332
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=66692


Чичкало-Кондрацька І. Б.  Інноваційний  розвиток
регіональних науково-виробничих систем : монографія /
І. Б. Чичкало-Кондрацька  /  Полтав.  нац.  техн.  ун-т  ім.
Ю.  Кондратюка.  –  Полтава  :  Полтавський  літератор,
2011. – 392 с.

У  монографії  розроблено  теоретичні,  методологічні  та
методичні  положення,  наукові  й  практичні  рекомендації  щодо
формування,  ефективного  функціонування  та  інноваційного
розвитку  регіональних  науково-виробничих  систем.  Проведено
комплексне  оцінювання  й  аналіз  науково-виробничих  систем

регіонів  України.  Виявлено  особливості  та  недоліки  сучасної  державної  і  регіональної
політики  у  цій  сфері  та  запропоновано  напрями  її  вдосконалення.  Сформовано
концептуальні  положення  щодо  розроблення  стратегії  інноваційного  розвитку  науково-
виробничих  регіонів  з  урахуванням  їх  особливостей  і  потенційних  можливостей.
Особливу увагу приділено визначенню пріоритетів розвитку науково-виробничих систем
регіонів та розробленню механізмів їх реалізації.

Для  наукових  працівників,  аспірантів,  студентів  економічних  напрямів,  фахівців-
практиків  у  сфері  управління  науково-технічним  та  інноваційним  розвитком  на
державному та регіональному рівнях.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55942

Шубович С. А.  Мифопоэтический  феномен
архитектурной среды : монография / С. А. Шубович. –
Белгород : Изд-во БГТУ, 2011. – 164 с.

Монография  посвящена  сфере  мифопоэтической  семантики
архитектурной  композиции.  Цель  издания  –  раскрытие  в
архитектурном  произведении  структур,  обусловленных
мифопоэтическими  аспектами  сознания;  неких  коннотаций,
придающих  усложнённость  произведению  искусства,  но  и
наполняющих его дополнительными смыслами.

Содержание  книги  включает  теорию  вопроса  и  анализ
мифопоэтической  структуры  архитектурных  ансамблей  разных  эпох.  Сопоставление
объектов  разных  исторических  периодов  позволяет  говорить  об  инвариантных
мифопоэтических  конструкциях  и  их  разнообразном  архитектурно-пространственном
выражении. Содержание книги составляет анализ мифопоэтики архитектурных ансамблей
с точки зрения мифа, игры и знаково-смысловых структур.

Монография  предназначена  для  архитекторов,  искусствоведов  и  круга  читателей,
интересующихся вопросами архитектуры.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54766

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54766
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55942


2010

Абракітов В. Е.  Акустична  корозія  матеріалів  :
монографія / В. Е. Абракітов. – Харків : Парус, 2010. – 
74 с.

Монографія  розкриває  питання  впливу  природних  й
антропогенних шкідливих факторів на пам’ятники архітектури й
ландшафтні  об’єкти  в  умовах  урбанізованого  середовища,
негативного  впливу  шуму  на  деталі  машин,  будівельні
конструкції та інженерні комунікації.

Призначаєтся фахівцям у даній галузі та всім, хто цікавиться
данною темою.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67204

Абракітов В. Е.  Картографування  шумового  режиму
центральної  частини  міста  Харкова  :  монографія  /
В. Е. Абракітов  ;  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва.  –  
Харків : ХНАМГ, 2010. – 266 с.

Розроблено  технологію  моделювання  шумового  забруднення
міської  території  на  базі  геоінформаційних  систем.  Об’єктом
дослідження виступає міське середовище, а саме Нагорний район
м.  Харкова,  його  аналіз  та  моделювання  впливу
автотранспортного  шуму  з  подальшим  застосуванням  його  на
практиці.  Розробка  технології  опирається  на  використання

програмного  продукту  ArcGIS 9.3.  Результатом роботи  є  експериментальна  тривимірна
модель шумового забруднення території міста Харкова. Розроблено й випробувано нову
технологію  створення  тривимірної  моделі  забруднення  шуму.  Унікальність  даної
технології  полягає  в тому,  що без  залучення додаткових програмних продуктів,  можна
змоделювати будівлі та спорудження, які перебувають під шкідливою дією шуму.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/17353/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49470

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49470
http://eprints.kname.edu.ua/17353/
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67204


Алексахін О. О.  Теплові  розрахунки  мікрорайонних
систем  теплопостачання  :  монографія  /  О. О. Алекса-
хін  ;  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва.  –  Харків  :
ХНАМГ, 2010. – 138 с.

Монографія  містить  узагальнення  основних  характеристик
систем  теплопостачання  ряду  мікрорайонів  м.  Харкова;
теоретичні  основи  визначення  втрат  теплоти  трубопроводами
розгалужених теплових мереж; формули для обчислення витрат
гріючого  теплоносія  через  теплообмінники  гарячого
водопостачання  для  двоступінчастих  схем  приєднання  з

урахуванням  охолодження  теплоносія  при  його  транспортуванні;  аналіз  впливу  умов
роботи  мікрорайонної  підігрівної  установки  гарячого  водопостачання  на  економічну
ефективність застосування додаткової теплоізоляції існуючих будівель мікрорайону.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/17065/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47455

Амортизація і відтворення основних фондів житлово-
комунальних підприємств :  монографія /  П. Т. Бубенко,
В. І. Тітяєв,  О. В. Димченко  та  ін.  ;  Харків.  нац.  акад.
міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 256 с.

Висвітлюються  теоретичні  питання  сучасної
амортизаційної політики і проблеми відтворення основних фондів
житлово-комунальних  підприємств.  Розглядаються  питання
інноваційного  відтворення  засобів  виробництва,  впровадження
нових  організаційних  форм  управління  житлово-комунальними
комплексами,  методи  нарахування  амортизації,  визначення

справедливої вартості й корисності функціонування і утримання основних фондів.
Адресована  студентам,  викладачам,  науковцям,  практичним  працівникам  житлово-

комунальної сфери та органів місцевого самоврядування.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/15203/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47475

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47475
http://eprints.kname.edu.ua/15203/
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47455
http://eprints.kname.edu.ua/17065/


Бабаєв В. М. Управління великим містом: теоретичні і
прикладні аспекти : монографія / В. М. Бабаєв ; Харків.
нац.  акад.  міськ.  госп-ва.  –  Харків :  ХНАМГ, 2010.  –  
306 с.

У  монографії  розглянуто  теоретичні  і  практичні  аспекти
управління  сучасним  великим  містом.  Досліджено  етапи
становлення  теорії  муніципального  самоврядування,  витоки  та
розвиток  муніципальної  системи  управління.  Проаналізовано
типологію  і  моделі  муніципального  менеджменту,  методи
управління міським господарством.  У монографії висвітлюються

результати досліджень, виконаних під час роботи автора на посаді першого заступника
Харківського  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів,  у  складі
міжвідомчих  комісій та  робочих  груп.  Для  науковців,  які  займаються  проблемами
державного  управління  та  місцевого  самоврядування,  керівників  і  працівників  органів
державної і місцевої влади.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/19453/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49420

Вартісно-орієнтований  організаційно-економічний
механізм  корпоративного  управління  холдинговими
компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг
:  монографія  /  Т. В. Момот,  М. В. Кадни-чанський,
О. А. Лобанов,  Н. В. Рудь.  –  Харків  :  Фактор,  2010.   –
220 с.

У  книзі  розроблено  вартісно-орієнтований  організаційно-
економічний механізм корпоративного управління холдинговими
компаніями  за  збалансованою  системою  показників  з
урахуванням  переваг  формування  інтегрованих  холдингових

структур, схем поєднання дольової участі корпоративних підприємств, стратегії сумісної
діяльності  учасників  холдингових  компаній,  механізм  внутрішньокорпоративного
управління  та  інструменти  стратегічного  управління  прибутком  корпоративних
підприємств за рахунок досягнення комбінаторного ефекту від сумісної діяльності.

Рекомендовано  для  фахівців  у  галузі  економіки,  стратегічного  та  корпоративного
управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/19869/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49137

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49137
http://eprints.kname.edu.ua/19869/
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http://eprints.kname.edu.ua/19453/


Дроздова І. П.  Наукові  основи  формування
українського  професійного  мовлення  студентів
нефілологічних  факультетів  ВНЗ  :  монографія  /
І. П. Дроздова  ;  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва.  –
Харків : ХНАМГ, 2010. – 320 с.

У  монографії  досліджуються  особливості  змісту,  форм,
методів, засобів навчання професійного мовлення студентів ВНЗ
нефілологічних  спеціальностей,  обґрунтовуються  пинципи
навчання  української  мови,  висвітлюються  сучасні  підходи  до

мовної підготовки студентів.
Монографія розрахована на фахівців у галузі методики, викладачів ВНЗ, аспірантів,

магістрантів, студентів і викладачів-словесників.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/17070/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47572

Жванко Л. М.  Біженство  першої  світової  війни  в
Україні:  документи і  матеріали  (1914–1918)  :  моногра-
фія / Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 360 с.

У  новій  книзі  авторка  подає  широке  документальне  тло
вивчення  проблеми  біженства  Першої  світової  війни  в  Україні,
вводячи  до  наукового  обігу  значний  пласт  документів  різного
походження.  Уперше  у  вітчизняній  історіографії  здійснено
комплексний аналіз джерельної бази цього суспільного явища.

Книга  стане  в  нагоді  історикам-фахівцям,  викладачам,
аспірантам  і  всім,  кому  небайдужі  сторінки  новітньої  історії

України.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/15879/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47817

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47817
http://eprints.kname.edu.ua/15879/
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http://eprints.kname.edu.ua/17070/


Карлова О. А.  Теорія  і  практика  розвитку
інфраструктури  міста  :  монографія  /  О. А. Карлова.  –
Харків : Форт, 2010. – 280 с.

Монографія  присвячена  аналізу  сучасного  стану  розвитку
інфраструктури  міст.  Вирішення  цієї  проблеми  здійснюється  на
основі системного підходу і полягає в розробці цілісної, відкритої
організованої  системи,  яка  включає  комплекс  інноваційних
організаціних і економічних складових, що охоплюють всі стадії
циклу розвитку інфраструктури міста.

Розрахована  на  фахівців,  які  працюють  в  галузі  міського
господарства,  професорсько-викладацького  складу,  аспіратів  за  фахом  «Розміщення
продуктивних сил і регіональна економіка», а також економістів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48443

Клебанова Т. С.  Моделі  функціонування  та  розвитку
підприємств агропромислового комплексу : монографія /
Т. С. Клебанова,  І. В. Ніколаєв,  С. О. Хайлук.  –  Харків  :
Вид-во «Інжек», 2010. – 232 с.

У  монографії  наведено  декілька  моделей  оцінки  й  аналізу
стійкості  функціонування  тваринницьких  підприємств,  що
використовують логістичний підхід та апарат теорії автоматичного
управління  системами.  Розглянуто  сценарні  моделі  розвитку
молокопереробного  холдингу,  що  їх  може  бути  використано  у
системі стратегічного контролінгу.

Призначено  для  студентів  економічних  спеціальностей,  аспірантів,  викладачів  ВНЗ;
може  бути  корисною  широкому  колу  фахівців  у  галузі  економіко-математичного
моделювання та підприємцям.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55936

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55936
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48443


Кондратенко Н. О.  Стратегія  ресурсозбереження
регіональних  економічних  систем  :  монографія  /
Н. О. Кондратенко. – Харків : «НТМТ», 2010. – 362 с.

Монографія присвячена розробці та обґрунтуванню теоретико-
методологічного  підходу  до  формування  стратегії
ресурсозбереження  регіональних економічних систем.  Розглянуті
методи  формування  ресурсозберігаючої  політики,  принципи  та
критерії оцінки ефективності ресурсозбереження, стан та напрями
розвитку ресурсозбереження в Україні.  Проаналізовано тенденції
ресурсозбереження  на  галузевому  рівні.  Розроблено

концептуальну  модель  формування  регіональної  стратегії  ресурсозбереження.
Запропоновано математичну модель багатофакторного статистичного аналізу виникнення
недопоставок  ресурсів  та  інструменти  інвестиційного  забезпечення  ресурсозбереження
регіональної  економічної  діяльності.  Досліджено  та  вдосконалено  сутнісні  основи
формування  і  сучасні  напрями  ресурсозбереження  регіональних  економічних  систем,
критеріальний  апарат  оцінки  ресурсозбереження  і  соціально-економічного  розвитку
регіонів  та  визначено  стратегічні  засади  державного  регулювання  ресурсозберігаючої
політики.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50216

Контроль  потребления  электроэнергии  с  учётом  её
качества  :  монография  /  под  ред.  О. Г. Гриба.  –  
Харьков : ХНУРЭ, 2010. – 444 с.

Монография  посвящена  вопросам  контроля  и  потребления
электрической  энергии  с  учётом  её  качества.  Рассмотрены
различные  типы  счётчиков  электрической  энергии,  а  также
организация  каналов  связи,  использование  различных
интерфейсов и протоколов обмена информации в системах учёта.
Приведены  различные  структурные  схемы  построения

автоматизированных  систем  контроля  и  учёта  электрической  энергии,  экономическим
ущербам от его снижения и определению ответственного за его ухудшение.

Монография  предназначена  для  студентов,  аспирантов  электроэнергетических  и
электромеханических специальностей, а также для специалистов, работающих в области
электроэнергетики.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49384
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http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50216


Крижановская Н. Я.  Открытые  архитектурные
пространства  центра  Харькова  :  монография  /
Н. Я. Крижановская ;  Харьков.  нац. акад.  гор.  хоз-ва.  –
Харьков : ХНАГХ, 2010. – 220 с.

Монография  посвящена  совершенствованию  формирования
открытых архитектурных пространств в центре города Харькова с
целью  разработки  практических  рекомендаций  по  улучшению
характеристик  его  архитектурно-ландшафтной  среды.  В
монографии  излагаются  основные  этапы  эволюционного
формирования  архитектурной  среды  города  Харькова.

Рассмотрены  особенности  развития  открытых  архитектурных  пространств  площадей  и
малых  рекреационных  территорий  (скверов,  бульваров,  набережных)  в  центре  города
Харькова.  Приведены  инновационные  проекты  архитектурно-ландшафтного
формирования  открытых  архитектурных  пространств  центра  города  Харькова,
разработанные  студентами  ХНАГХ  на  уровне  бакалавров,  специалистов  и  магистров.
Монография предназначена для специалистов, работающих в данной области и студентов
архитектурно-строительного профиля.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/17560/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71777

Крижановская  Н.  Я.  Приёмы  формирования
природоинтегрированной  архитектуры  в  городской  
среде  :  монография  /  Н.  Я.  Крижановская,  
Ю. С. Гордиенко, И. А. Дегтев ; Белгор. гос. технол. ун-т
им. В. Г. Шухова. – Белгород : БГТУ, 2010. – 144 с.

В  монографии  рассматриваются  особенности  формирования
природоинтегрированной  архитектуры  в  городской  среде.
Проводится  ретроспективный  анализ  формирования
архитектурных  объектов  с  элементами  природной  среды.
Излагается  понятие  термина  «природоинтегрированная

архитектура». Разработаны критерии классификации объектов  природоинтегрированной
архитектуры  и  дана  характеристика  основным  структурным  элементам.  Изложены
особенности  конструктивного  решения  архитектурных  объектов.  Выявлены
перспективные тенденции  природоинтегрированной архитектуры.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49408

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49408
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Лобашов О. О.  Моделювання  впливу  мережі
паркування на транспортні  потоки в містах :  моногра-
фія / О. О. Лобашов ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. –
Харків : ХНАМГ, 2010. – 170 с.

У монографії  розглянуто питання, пов’язані  з  ефіективністю
функціонування транспортних потоків  у містах.  Проаналізовано
сучасні  методи  організації  паркування  у  містах  та  їх  вплив  на
характеристики  транспортних  потоків.  Описано  одержані
результати досліджень впливу параметрів  мережі паркування на
ефективність  функціонування  транспортних  потоків  у  містах.

Викладено  рекомендації  щодо  обґрунтування  доцільності  розташування  мережі
паркування, які можуть бути використані в організації  дорожнього руху й проектуванні
транспортної  мережі  міста.  При  написанні  монографії  використовувались  як
експериментальні  методи  досліджень,  так  і  теоретичні,  що  включають  моделювання
транспортних потоків.

Розрахована на фахівців, які працюють у сфері управління транспортними системами,
наукових та інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/16599/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47666

Мамаєва Т. О.  Вищий  творчий  потенціал
гармонійного  фахівця.  Ноосферна  ікономека
відродження  (від  економіки  до  ікономеки)  (НІВа)  :
монографія /  Т. О. Мамаєва ;  Харків.  нац. акад.  міськ.
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 132 с.

У  монографії  розглядаються  актуальні  питання  теорії  й
практики  прискореного розкриття  вищого  творчого  потенціалу
фахівця студентами економічного,  будівельного,  містобудівного
факультетів  очного  й  заочного  навчання.  Одночасно
досліджуються  причини  кризи  в  економіці,  освіті  й  творчому

мисленні.  Висувається  гіпотеза  про  можливість  гармонійного  розвитку  економіки,  що
вимагає  кардинально  протилежного  підходу,  використовуючи  приховані  інтелектуальні
можливості  людини  у  вигляді  додаткових  методів  прискореного  розкриття  потенціалу
студентами  у  57  науках  країни.  Актуальність  – своєчасна  для  усвідомлення  своєї
відповідальної ролі в глобальному масштабі з розвитку цілісного образного мислення.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/15878/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46647

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46647
http://eprints.kname.edu.ua/15878/
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47666
http://eprints.kname.edu.ua/31697/http://eprints.kname.edu.ua/16599/


Менеджмент регіонального розвитку : монографія /
за ред. О. В. Васильєва, К А. Фісуна ; Харків. нац. акад.
міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 375 с.

Монографія  присвячена  проблемам  розвитку  соціально-
економічної  системи  регіону  й  програмування  їх  можливих
напрямків.  Це  визначається  тим,  що  регіон  є  відкритою
економічною  системою.  Отже  зовнішні  фактори  можуть
відігравати в ній досить значну роль. Дана обставина обумовлює
істотне  значення  для  ефективності  менеджменту  та  вибору
стратегії  розвитку  системи  в  плані  формування  потенціалу

регіону.
Рекомендовано  для  наукових  і  виробничих  працівників,  які  займаються  питаннями

планування та економічного розвитку регіонів України, а також для аспірантів, студентів
вузів.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/17404/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47456

Метешкин К. А.  Основы  организации,
функционирования  и  перспективы  развития  системы
«Высшая  школа  Украины»  :  монография  /
К. А. Метешкин ;  Харьков.  нац.  акад.  гор.  хоз-ва.  –
Харьков : ХНАГХ, 2010. – 309 с.

На основе научного обобщения тенденций развития высшего
образования,  современного  правового  обеспечения,  а  также
других  эмпирических  данных  о  системе  «высшая  школа
Украины»  предложен  технологический  подход  к  организации  и
функционированию  современных  высших  учебных  заведений.

Разработаны  методы  и  модели  применения  прикладных  интеллектуальных,  а  также
лингвистических  технологий  в  образовательных  процессах.  Разрабатываются
концептуальные положения использования геоинформационных технологий в управлении
высшей школой. Анализируется трансферт образовательных технологий.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/15570/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46562
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Панова Л. П.  Системность  архитектурной  среды  :
монография /  Л. П. Панова  ;  Харьков.  нац.  акад.  гор.  
хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – 235 с.

Рассмотрены  вопросы  системности  архитектурной  среды.
Сформулированы основные понятия и положения теории систем
в  архитектуре,  определена  специфика  архитектурного
направления.  Даны  общие  законы,  принципы  и  методы
системного  подхода  в  архитектуре.  Рассмотрены  основные
факторы,  воздействующие  на  формирование  архитектурной
системы.

Монография  предназначается  для  архитекторов,  преподавателей  и  студентов-
архитекторов высших учебных заведений.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/17072/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49152

Поспєлов О. В.  Системи  технологій  галузі  (міське
господарство)  :  монографія  /  О. В. Поспєлов  ;  Харків.
нац. акад.  міськ.  госп-ва.  –  Харків :  ХНАМГ, 2010.  –  
249 с.

Монографія  присвячується  проблемі  технологій  і
технологічних процесів  в міському господарстві,  що утворюють
єдину  систему.  Розглянуті  теоретичні  аспекти  системи
технологічних процесів їх формування в науці і практиці. Науково
обґрунтовані системи технологій галузі, їх організація і контроль
якості  виконання.  Теоретично  розв’язані  інноваційні  та

інвестиційні форми впливу на розвиток технологічних систем і науково-технічний стан. 
Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників, задіяних в менеджменті

виробництва з економічним ухиленням і студентів, що опановують знання в економічних
напрямках і особисто по спеціальності «Економіка і підприємництво».

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/19089/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49441
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Проблеми  розвитку  туризму  і  готельного
господарства: регіональний аспект : монографія / за ред.
І. М. Писаревського ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. –
Харків : ХНАМГ, 2010. – 276 с.

В  монографії  розглянуті  теоретико-методологічні  проблеми
розвитку  туризму  і  готельного  господарства  в  розрізі  регіонів
України.  Обґрунтовано  теоретичні  основи  розвитку  вітчизняної
туристичної  індустрії  в  контексті  регіональних  тенденцій  ринку
туристичних послуг. Досліджено проблеми теорії та регіональної
практики  розвитку  підприємств  готельної  і  санаторно-курортної

сфери,  виявлені  проблеми  оцінки  і  оптимізації  використання  туристської  сфери
Харківського регіону.

Для керівників  і  фахівців  сфери управління готельним господарством і  туристичної
сфери,  викладачів,  наукових  працівників,  аспірантів,  студентів  ВНЗ  за  напрямками
«Економіка» та «Менеджмент».

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50475

Проблеми  синергізма  та  диверсифікації  в  процесі
формування  оптимальних  економічних  структур
житлово-комунального  господарства  України  :
монографія  /  за  ред.  Є. М. Кайлюка.  –  Харків  :  Форт,
2010. – 376 с.

В  монографії  викладено  найактуальніші  аспекти  сучасних
проблем розвитку підприємств системи життєзабезпечення міст
та  житлово-комунального  господарства  України  в  межах
сучасних  завдань  щодо  проблем  урбоекономіки.  Завдання

видання  –  надати  суб’єктам  бізнесу  певну  методичну  допомогу  щодо  узагальнення
існуючих управлінських рішень в частині їх класифікації  та доповнення до системного
змісту.

Книга орієнтована на широку аудиторію.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47712

Рассоха И. Н.  Исследования  по  ностратической
проблеме : монография / И. Н. Рассоха ; Харьков. нац.
акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – 400 с.

В  книге  обосновано  самостоятельное  зарождение
производящего хозяйства на юге Украины в эпоху мезолита и
расположение  здесь  центра  происхождения  ностратических
народов.  Новый метод выявления отдалённого родства  языков
позволил  по-новому  понять  древнейшую  историяю
человечества.

Предназначается лингвистам, археологам, и культурологам.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47941
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Самойленко М. І. Інформаційні технології в розвитку
трубопровідних  транспортних  систем  :  монографія  /
М. І. Самойленко, Т. С. Сенчук ; Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 244 с.

У  монографії  викладається  аналітичний  метод  генерації
математичних моделей для розрахунку функціональної надійності
трубопровідних  транспортних  систем  зі  складною  мережною
структурою.  Наводиться  комп’ютерна  технологія  перевірки  їх
адекватності.  Здійснюється  порівняльний  аналіз  магістральних
трубопровідних  систем  різних  конструкцій  за  критерієм

функціональної  надійності.  Для  наукових  і  інженерно-технічних  працівників  науково-
дослідних,  проектних  і  виробничих  організацій,  пов'язаних  з  проектуванням,
експлуатацією та реконструкцією трубопровідних систем.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/17320/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48047

Самойленко Н. И.  Транспортные  системы  большой
размерности  :  монография  /  Н. И. Самойленко,
А. А. Кобец. – Харьков : НТМТ, 2010. – 212 с.

Излагаются математические модели и методы решения задач
по  организации  перевозок  мелкопартионных  грузов.  Особое
внимание уделяется транспортной задаче большой размерности и
её  разновидностям,  а  также  задачам  разбиения  транспортной
сети  на  заданное  количество  районов  разработки  кольцевых
маршрутов.

Для научных и  инженерно-технических  работников  научно-
исследовательских,  проектных  и  производственных  организаций,  связанных  с
проектированием и организацией транспортных перевозок.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/18798/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48255
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Сапрыка А. В.  Современные  технологии  в
осветительных  системах  мегаполиса  :  монография  /
А. В. Сапрыка. – Харьков : ХНУРЭ, 2010. – 260 с.

В  монографии  приведены  результаты  исследования
современных  осветительных  систем  мегаполиса.
Экспериментальные исследования базировались  на известных и
проверенных  методах  измерения  качества  электроэнергии.
Уделено внимание влиянию качества электроэнергии  на работу
осветительных  систем  и  воздействию  источников  оптического
излучения  на  осветительную  сеть.  Даются  практические

рекомендации по модернизации и применению новых энергосберегающих технологий при
освещении.

Для  научных  сотрудников  и  специалистов,  занимающихся  вопросами  освещения,
преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50440

Сичова В. В. Інститут політичної опозиції в системі
державного  управління:  Європейський  вимір  :
монографія  /  В.  В.  Сичова.  –  Харків  :  Вид-во
ХарРІНАДУ «Магістр», 2010. – 220 с.

У монографії на підставі компаративного аналізу еволюційних
змін  у  системах  державного  управління  простежено  умови
формування  моделей  взаємодії  інституту  політичної  опозиції  з
урядом та  органами державного управління  деяких розвинених
європейських  країн;  розглянуто  особливості  функціонування
моделей відповідних відносин у традиційному,  індустріальному

та  інформаційному  суспільствах  в  Україні.  Автор  дає  власне  визначення  інституту
політичної  опозиції  як  складової  демократичного  механізму  державного  управління,
одного  з  інформаційних  ресурсів  системи  державного  управління.  Окреслено  етапи
становлення  та  напрямки  інституалізації  політичної  опозиції  в  умовах  демократизації
державного управління в Україні;  визначено засоби конструктивного впливу політичної
опозиції на формування та реалізацію соціально-економічної політики в Україні.

Для фахівців із державного управління, політології, історії, юриспруденції, соціології,
філософії, а також державних службовців, викладачів і докторантів, аспірантів і слухачів
магістерської підготовки з державного управління, політиків і широкого кола читачів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=78089
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Современные  проблемы  рекреации  в  высшем
учебном  заведении  :  монография  /  В. П. Зайцев,
Н. А. Олейник,  Т. В. Бондаренко  и  др.  –  Харьков  :
ХГАФК, 2010. – 348 с.

В  монографии  изложены  теоретические  основы
рекреационных  мероприятий,  рассмотрены  актуальные  аспекты
валеологического  и  рекреационного  воспитания  и  образования
студентов  в  вузе,  представлены  основные  функции  рекреации.
Показана важность  педагогических,  психологических и медико-

биологических  рекреационных  средств  в  плане  гигиенических,  оздоровительных,
общепедагогических и лечебных направлений.

Данный  труд  предназначен  для  преподавателей,  научных  работников,  магистров,
аспирантов и студентов.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55941

Соловьёва О. С.  Парки и  дворцово-парковые ансамб-
ли : монография / О. С. Соловьёва ; Харьков. нац. акад.
гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – 71 с.

Рассмотрены вопросы формирования  композиции парковых и
дворцово-парковых  ансамблей  с  выявлением  иерархического
построения  их  пространственных  структур.  Рассмотрены
композиционные  факторы,  воздействующие  на  формирование
дворцово-парковых ансамблей. 

Монография  предназначается  для  архитекторов,
преподавателей,  студентов  архитектурной  специальности  и

практической деятельности.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/17819/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49081
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Туризм як національний пріоритет : монографія / за
заг. ред. І М. Писаревського ; Харків. нац. акад. міськ.  
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 284 с.

В монографії  розглянуто  проблеми становлення  туристичної
галузі  України.  Аналізуються  міжнародні  моделі  й  стратегії
туристського  бізнесу,  а  також  досвід,  який  може  прийняти
Україна,  проблеми  забезпечення  ефективного  розвитку
українського  ринку  туристських  послуг  в  умовах  глобальних
трансформацій інституту туризму.

Для  керівників  і  фахівців  сфери  управління  туристичною
сферою,  викладачів,  наукових  працівників,  аспірантів,  студентів  ВНЗ  за  напрямками
«Економіка», «Менеджмент».

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/15572/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49591

Тютюнникова С. В.  Домохозяйство  как  субъект
рыночной трансформации : монография / С. В. Тютюн-
никова, Н. В. Можайкина. – Харьков : Форт, 2010. – 157
с.

Монография посвящена актуальной экономической проблеме:
рыночной трансформации домохозяйства. В ней дан развёрнутый
анализ  функциональных  и  воспроизводственных  взаимосвязей
домохозяйств  с  другими  субъектами  хозяйствования,  раскрыта
роль  домохозяйства  в  рыночных  преобразованиях,  показаны
особенности его поведения на рынке труда, в сфере потребления

и сбережения, в воспроизводстве человеческого капитала. Для преподавателей, научных
работников  и  студентов  экономических  специальностей,  для  всех,  кто  интересуется
вопросами современного экономического и социального развития.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50266

Тян Р. Б.  Проблемы управления энергопотреблением
на  предприятиях  :  монография  /  Р. Б. Тян,
М. К. Сухонос. – Харьков : Форт, 2010. – 296 с.

В  книге  раскрыты  вопросы  энергосбережения  как  системы
правовых,  научных,  производственных,  технических  и
экономических  мер,  которые  направлены  не  только  на
эффективное использование первичных энергетических ресурсов,
но  и  на  вовлечение  в  хозяйственный  оборот  для  снижения
потребления  органического  топлива  нетрадиционных  и
возобновляемых источников энергии.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49386
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Федоренко И. А. Развитие фармацевтического рынка
как  одной  из  подсистем  социальной  инфраструктуры:
вопросы  теории  и  практики  :  монография  /
И. А. Федоренко.  –  Донецк  :  СПД  Куприянов  В. С.,
2010. – 360 с.

Монография  посвящена  теоретическим  и  методическим
проблемам  развития  фармацевтической  отрасли  в  контексте
евроинтеграции, анализу правоотношений между организациями,
действующими на фармацевтическом рынке, и организациями в

сфере здравоохранения, выявлению проблем развития фармацевтического рынка Украины
и  регионов,  формированию  региональной  инновационно-инвестиционной  стратегии
развития  фармацевтического  рынка,  путям  повышения  эффективности  деятельности
предприятий фармацевтической отрасли.

Рекомендовано  для  специалистов,  исследующих  вопросы  здоровья,  смертности  и
продолжительности жизни граждан, практических работников по вопросам формирования
социальной  инфраструктуры,  научных  работников,  исследующих  вопросы социального
капитала,  разрабатывающих  социальные  стандарты  и  нормативы,  а  также  студентов,
аспирантов и преподавателей ВУЗов.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54866

Яковенко Н. М.  Водоснабжение,  водоотведение,
трубы,  монтаж  санитарно-технических  устройств,  их
ремонт  и  эксплуатация  :  монография  /  Н. М. Яковен-
ко. – Харьков : Форт, 2010. – 340 с.

В  книге  приведены  сведения  о  системах  водоснабжения,
водоотведения,  о  монтаже  санитарно-технических  устройств,
ремонте  сантехнических  приборов,  кранов,  смесителей,
рассмотрены трубопроводы из новых полимерных материалов и
их соединение.

Книга  может  быть  использована  при  профессиональном
обучении инженерно-техническими работниками коммунального хозяйства, студентами.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48268
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Словники

Наумова И. О. Словарь фразеологических общностей
английского  и  русского  языков  (в  контексте
конвергенции  языков) /  И. О. Наумова ;  Харьков.  нац.
акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – 138 с.

В словаре впервые представлены фразеологические общности
английского  и  русского  языков,  являющиеся  результатом
взаимодействия данных языков. Издание включает 275 наиболее
распространенных  единиц  общественно-политической
фразеологии  русского  языка,  являющихся  фразеологическими
кальками соответствующих английских фразеологизмов.

Материалы  данного  словарного  издания  предназначены  для
студентов  филологов  и  нефилологов,  преподавателей  английского  и  русского  языков,
переводчиков, журналистов, для всех, кому необходимо взаимопонимание в культурном
пространстве Европы и мира.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/25952/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70980

Абракітов В. Е.  Безпека  життєдіяльності,  екологія  та
охорона праці / В. Е. Абракітов ; Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 396 с.

Енциклопедичний  словник  містить  основні  поняття,  терміни  та
визначення, які відносяться до галузей безпеки життєдіяльності, охорони
праці  та  суміжних  галузей  знань:  біології,  фізики,  хімії,  екологічної
безпеки  та  екологічного права,  соціології,  комп’ютерної  техніки  та  ін.
Розрахований  на  широке  коло  читачів.  Дається  коротке  пояснення
найбільш уживаних термінів і визначень, віднесених до області безпеки
життєдіяльності,  охорони  праці  й  екології.  Енциклопедичний  словник

може бути корисний працівникам, зайнятим у сферах безпеки життєдіяльності, охорони праці
й екології,  студентам,  що вивчають відповідні  дисципліни у ВНЗ, а також широкому колу
читачів,  що  бажають  усвідомити  значення  того  чи  іншого  терміна,  віднесеного  до  даної
області пізнання.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/25435/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=108636
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