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2018

Жидкова Т. В.  Будівельна  фізика  :  підручник  /
Т. В. Жидкова, Т. М. Апатенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2018. – 405 с.

У  підручнику  розглядаються  теоретичні  основи  формування
теплового, світло-кольорового й акустичного середовища, які служать
основою  для  раціонального  проектування  будинків,  споруд  та  їх
комплексів,  створення  комфортних  умов  життєдіяльності  людини.
Викладені  методи  нормування,  розрахунку  і  проектування
освітленості, акустики, звукоізоляції будівель та основи архітектурної
кліматології й теплотехніки.

Для  студентів  вищих  навчальних  закладів,  які  навчаються  за  спеціальністю
«Архітектура».

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/50374/
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=146404   

Костюк В. О.  Техніко-економічний  аналіз  діяльності
підприємств  міського  господарства  :  підручник  /
В. О. Костюк  ;  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва
ім. О. М. Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова,
2018. – 233 с.

У  підручнику  розглядаються  найважливіші  питання  техніко-
економічного  аналізу  діяльності  підприємств  міського  господарства,
його  предмет,  зміст,  метод,  способи  (прийоми)  обробки  інформації,
види  і  організація  аналітичної  роботи.  Наведено  методику  аналізу
виконання  виробничої  програми  комунальних  підприємств,
ефективність  використання  основних  засобів,  праці,  собівартості

продукції  (послуг),  доходів,  прибутку,  рентабельності  та  їхнього  фінансового  стану.  
Розрахований  на  студентів  і  магістрів  економічних  спеціальностей,  слухачів

навчальних  закладів  із  наданням  другої  вищої  економічної  освіти,  аспірантів,  наукових
працівників підприємств, менеджерів, а також спеціалістів, які бажають поглиблювати свої
знання з аналізу господарської діяльності підприємств міського господарства.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/50084/
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145235
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Пазиніч С. М. Сучасна логіка : підручник / С. М. Пазиніч ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова : Видавець Савчук О. О., 2018. –
368 с. : іл.

Широко і доступно презентовані основні положення навчального
курсу  з  логіки  для  студентів  вищих  навчальних  закладів.  Розкрито
квінтесенцію і  притаманні  особливості  культури логічного  знання та
основоположні принципи і закони коректного мислення.

Враховуючи  специфіку  унікального  університету  міського
господарства,  єдиного  в  Україні,  в  кожній  темі  в  якості  ілюстрацій
наведено  приклади  з  різних  галузей  знань,  починаючи  від

природничих, технічних, соціально-гуманітарних наук і завершуючи художньо-естетичними
цінностями.

Для студентів вищих навчальних закладів різного фахового спрямування, а також для
аспірантів та викладачів.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=137845

2017

Кравець О. М. Курортологія : підручник / О. М. Кравець,
А. А. Рябєв  ;  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва
ім. О. М. Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,  
2017. – 167 с.

У  підручнику  висвітлено  теоретичні  та  практичні  основи
курортології  і  санаторно-курортного лікування. Надано класифікацію
та характеристику курортних ресурсів, розглянуто провідні лікувальні
методики  й  особливості  лікувально-оздоровчого  туризму.  Особливу
увагу  приділено  специфіці  матеріально-технічної  бази  санаторно-
курортних та оздоровчих закладів та управлінню їхньою діяльністю.

Підручник  відповідає  програмі  курсу  «Курортологія».
Узагальнений  та  систематизований  матеріал  подано  зважаючи  на  сучасний  світовий  та
національний досвід у галузі санаторно-курортної справи.

Підручник  розраховано  на  студентів  спеціальностей  «Готельно-ресторанна  справа»,
«Туризм»,  «Менеджмент»,  науковців  і  практиків,  які  працюють  у  галузі  управління
санаторно-курортними закладами.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/46997/
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135491
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Механіка ґрунтів,  основи та фундаменти : підручник /
[Л. М. Шутенко,  О. Г. Рудь,  О. В. Кічаєва  та  ін.]  ;  за  ред.
Л. М. Шутенка  ;  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва
ім. О. М. Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова,
2017. – 563 с.

У  підручнику  викладено  основні  поняття  інженерної  геології,
розглянуто фізико-механічні властивості ґрунтів, геодинамічні процеси
та  їх  вплив  на  будівлі  і  споруди,  головні  закони  механіки  ґрунтів,
розподіл  напружень  і  деформацій  в  основах  споруд.  Викладено
принципи проектування фундаментів у складних ґрунтових умовах при
різних  варіантах  навантаження,  наведено  засоби  та  технології

зміцнення слабких грунтових основ, особливості зведення і реконструкції фундаментів.
Підручник призначений для студентів будівельних спеціальностей, аспірантів, а також

може бути корисний для проектувальників і фахівців – будівельників.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/45175/
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129111

Писаревський І. М.  Професійно-комунікативна  компе-
тентність  (в  туризмі)  :  підручник  /  І. М. Писаревський,
С. А. Александрова  ;  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 175 с.

У підручнику докладно розкрито зміст професійно орієнтованої
дисципліни  «Професійно-комунікативна  компетентність».  Метою
підручника  є  систематизоване  розкриття  питань  з  організації
ефективних  професійних  комунікацій  в  туристській  індустрії,
закономірностей процесу міжособистісної взаємодії,  сукупності типів

комунікативних ситуацій у професійній діяльності.  Викладений матеріал підготовлений на
підставі  висновків  та  рекомендацій  психологічної,  педагогічної  та  управлінської  наук.  

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за
туристськими  спеціальностями,  а  також  може  бути  використаний  в  системі  додаткової
професійної  освіти.  Підручник  також  становить  інтерес  для  керівників  і  фахівців
підприємств сфери туризму.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/46996/
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135507
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Поколодна М. М.  Організація  екскурсійної  діяльності  :
підручник  /  М. М. Поколодна  ;  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  
госп-ва  ім. О. М. Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2017. – 180 с.

У підручнику описано основні складові організації екскурсійної
діяльності,  визначено  види  екскурсійних  послуг,  розглянуто
технологічні,  методичні  та  технічні  вимоги  щодо  створення  та
проведення  екскурсій,  прфесійні  вимоги  до  фахівців,  що  надають
екскурсійні послуги.

Підручник рекомендовано студентам вищих навчальних закладів,
які вивчають дисципліну, робітникам, які займаються плануванням та

організацією  екскурсійної  діяльності  та  безпосередньо  фахівцям  екскурсійного
обслуговування – гідам та екскурсоводам.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/46998/
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135470

Теоретична  механіка  :  підручник  /  І. В. Кузьо,
В. П. Шпачук, Т. Н. М. Ванькович [та ін.]. – Харків : Фоліо,
2017. – 780 с.

Підручник  складається  з  трьох  частин:  статики,  кінематики  та
динаміки.  Головним  завданням  авторського  колективу  була
систематизація  теоретичного  матеріалу  і  роз’яснення  фізичної  суті
законів,  теорем та основних понять механіки. Після кожного розділу
наведено  приклади  роз’яснення   задач,  в  яких  проілюстровано
застосування основних теоретичних полдожень відповідного розділу. 

Видання  буде  корисним  стедентам  всіх  форм  навчання  як  за
повною, так і за скороченними програмами з теоретичної механіки, а

також аспірантам, викладачам, інженерам.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127523

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135470
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Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 ч.] /
за ред. О. Б. Жихор, О. В. Димченко. – Київ : Кондор, 2017. –
Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та
фінансової системи України. – 1024 с.

Цей підручник охоплює основи побудови національної економіки,
економіки регіонів, фінансової та банківської системи, загальні основи
обліку та аудиту в системі фінансово-господарського контролю.

У першій частині підручника особливу увагу приділено питанням
побудови  національної  економіки  як  господарської  системи,
перспективам  розвитку  економіки  регіонів  України,  управлінню
фінансовою  системою  України,  страхуванню,  фінансам  суб’єктів

господарювання  та  їх  фінансуванню,  основам  управління  власними  фінансами,  основам
інвестування, основам підприємницької діяльності, фінансовій безпеці держави та суб’єктів
господарювання.  Окрему увагу приділено питанням визначення справжності  і  платіжності
банкнот національної та іноземної валюти.

Представлено  зміст  навчальної  дисципліни  за  модулями  та  темами,  лекційний
матеріал,  термінологічний  словник,  практикум  з  типовими  завданнями  ситуаційного  та
розрахункового  характеру  з  методичними  рекомендаціями  до  їх  розв’язання,  а  також
літературу до кожної теми.

Структура підручника відповідає вимогам впровадження кредитно-модульної системи
навчального  процесу.  Даний  підручник  призначений  для  студентів  неекономічних
спеціальностей вищих навчальних закладів,  викладачів, аспірантів,  працівників фінансово-
кредитної системи, представників державних органів виконавчої влади, а також широкому
загалу читачів, що бажають опанувати цю навчальну дисципліну самостійно.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134144

Électrotechnique  en  génie  de  la  construction  =
Електротехніка  у  будівництві  :  manuel  /  [A. Y. Achkasov,
V. A. Lushkin,  V. M. Okhrimenko,  T. B. Voronkova]  ;  trad.  de
l'ukr. V. M. Okhrimenko ; Université Nationale de Génie Urbain
O. M. Beketov de Kharkiv. – 2-e éd. corr. et comp. – Kharkiv :
UNGU O. M. Beketov de Kharkiv, 2017. – 462 p.

Наводяться  основні  відомості  з  теорії  електричних  кіл,
трансформаторів,  електричних  машин,  основ  електроніки  й
електропривода.  Описано  електрообладнання  будівельних
майданчиків,  підприємств  будівельної  індустрії,  інженерних  систем

будівель.  Теми включають контрольні  питання для закріплення матеріалу.  Наведені  задачі
практичного змісту з прикладами їхнього розв’язання.

Підручник  розрахований  на  студентів,  викладачів  та  читачів,  які  цікавляться
питаннями експлуатації електротехнічного обладнання.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/47612/
Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135846

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135846
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134144


2016

Державна  політика  і  демократичне  урядування:
становлення  та  взаємовплив  :  підручник  /  [Е. А. Афонін,
Т. В. Бєльська,  Я. В. Бережний  та  ін.].  –  Київ  :  [К. І. С.],  
2016. – 262 с.

У  підручнику  досліджуються  проблеми  взаємодії  державної
політики  і  демократичного  урядування  в  контексті  сучасних
політичних реалій. Визначаються інституційні чинники цієї взаємодії,
ціннісні  засади  її  гармонізації,  аналізується  взаємозв’язок  державної
політики із соціально-економічними і культурними засадами розвитку
суспільства, вплив глобалізаційних процесів на процедури вироблення
державної політики і демократичного урядування.

В  основу  підручника  покладені  результати  науково-дослідної  роботи  за  темою
«Державна  політика  і  демократичне  урядування:  сутність  і  механізми  взаємодії»
(ДР № 0113U002442).

Розрахований на слухачів НАДУ всіх форм навчання та державних службовців.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126015

Карлова О. А.  Основи  менеджменту  і  маркетингу  :
підручник / О. А. Карлова, С. І. Плотницька, М. К. Гнатенко. –
Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 228 с.

У  підручнику  розглянуто  сутність  основ  менеджменту  та
маркетингу,  їх  місце  в  системі  управління  організаціями,  роль
менеджерів  і  управлінців,  види  організацій  як  об’єктів  управління,
функції та методи менеджменту та маркетингу, управлінські рішення й
методи  їх  оптимізації,  стратегічні  зміни  та  організаційний  розвиток,
ефективність  менеджменту  й  маркетингу  тощо.  Підручник  поєднує
теоретичні основи менеджменту та маркетингу й методи їх практичного
використання в діяльності організацій.

Підручник  адресований  студентам,  аспірантам,  викладачам  вищих  навчальних
закладів.  Також  буде  корисний  широкому  колу  практикуючих  менеджерів,  економістів,
підприємців та керівникам організацій.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122717

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122717
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126015


Перехідні  процеси  в  системах  електропостачання  :
підручник  /  М. М. Черемісін,  О. М. Мороз,  О. Б. Єгоров,
С. В. Швець. – Харків : В справі, 2016. – 260 с.

Підручник  присвячений  основним  питанням  теорії  перехідних
процесів в електроенергетичних системах. Викладено базові положення
електромагнітних,  електромеханічних  перехідних  і  асинхронних
режимів,  що  виникають  в  аварійних  режимах  у  системах
електропостачання. Матеріал містить рішення розрахункових завдань та
конкретних  прикладів,  що  дозволяє  використати  підручник  при
виконанні практичних розрахунків енергосистем в режимах перехідних

процесів. Наведені теоретичні й практичні матеріали дозволяють ефективно використовувати
їх для дипломного і курсового проектування.

Для  студентів  вищих  навчальних  закладів,  які  навчаються  за  спеціальністю
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115026

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115026

