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Народився 30 травня  1938 р. в с. Семенки Барського району Вінницької
області.

1955–1958 рр. – студент Чернівецького житлово-комунального технікуму,
відділення  промислового  та  цивільного  будівництва  за  спеціальністю технік-
будівельник;

Березень  –  жовтень  1958  р.  – десятник  по  будівництву  Південно-
Донецької  геологорозвідувальної  партії  тресту  «Артемвуглегеологія»
м. Докучаевську Донецької обл.;
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1974 р. – захистив  кандидатську  дисертацію  за  темою  «Дослідження
стійкості  будівельних  конструкцій  багатоповерхових  каркасних  будівель  в
процесі монтажу»;
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1978 р. – присвоєне  вчене  звання  доцента  кафедри  «Технології
будівельного виробництва»;

1980–1982 рр. – старший науковий співробітник ХІБІ;
1980–1981 рр. – член  постійної  комісії  з  залізобетонних  конструкцій

багатоповерхових будівель науково-координаційної Ради Держбуду СРСР;
1982–1985 рр. – проректор з навчальної роботи ХІБІ;
1985 р. – захистив  докторську  дисертацію  за  темою  «Проблеми

формування  і  забезпечення  надійності  складних організаційно-технологічних
систем багатоповерхового каркасного будівництва» в Московському інженерно-
будівельному інституті;

1986–1992 рр.  –  член Методичної  ради Держкомітету СРСР з народної
освіти (з художньо-промислової освіти);

1988–1991 рр. – член правління Спілки дизайнерів СРСР;
1988–1999 рр. – член правління Спілки дизайнерів України;
1989 р. –  присвоєне  вчене  звання  професора  кафедри  інженерно-

технічних дисциплін;
1989–1992 рр. – член  спеціалізованої  вченої  ради  К08.085.03

Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту;
1989–2001 рр. – член спеціалізованої вченої ради Д26.056.03 у Киівському

національному університеті будівництва і архітектури;
1990 р.– член спеціалізованої вченої ради Д64.056.01 при Харківському

державному технічному університеті будівництва та архітектури;
1992  р.  –  член  спеціалізованої  вченої  ради  в  Харківській  державній

академії міського господарства;
1994 р. – обраний академіком Академії будівництва України;
1997 р. –  обраний  академіком  міжнародної  кадрової  Академії  при

ЮНЕСКО і Раді Європи;
1985–1999 рр. – ректор Харківського художньо-промислового інституту;
1999–2000 рр. –  професор  кафедри  інженерно-технічних  дисциплін

Харківського художньо-промислового інституту;
2000 р. –  професор  кафедри  «Безпека  життєдіяльності»  в  ХДАМГ  і

професор  кафедри  «Економіка  і  керування  будівництвом  і  міським
господарством»;

2001 р. –  завідувач  кафедри  економіки  будівельного  підприємства
ХДАМГ;



2002 р. –  присвоєне  почесне  звання  академіка  Міжнародної  академії
безпеки життєдіяльності та Української академії наук національного прогресу;

2005 р. – присвоєне почесне звання «Заслужений професор ХДАМГ»;
2014  р.  –  професор  кафедри  економіки  підприємництва,  бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку.

В. І. Торкатюк – автор та співавтор майже 1000 опублікованих праць, які
становлять наукову спадщину видатного вченого та педагога. Серед них:

18 монографій;
понад 750 наукових статей та тез доповідей;
53 навчально-методичних видання;
15 інформаційно-довідкових та інших видань; 

11 винаходів; 
2 депонованих рукописи.
Входив до складу редакційних колегій багатьох наукових видань.

Помер Володимир Іванович 25 лютого 2017 р. у м. Харкові. 

Нагороди:
Медалі:
«Ветеран праці» (1988 р.);
Золота медаль Української Академії наук;
Почесні грамоти:
«За високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю» (1998 р.);
«За успіхи в підготовці спеціалістів для народного господарства країни»

(1988 р.);
«За високорезультативну педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу

розвитку освіти» (1998 р.);
«За  значний  особистий  внесок  в  розвиток  дизайну  та  ергономіки,

високопрофесійні творчі досягнення» (1998 р.);
«За  довголітню сумлінну працю,  великий внесок  у  справу  виховання  і

підготовки фахівців вищої школи» (1998 р.);
Диплом ім. Юрія Гагаріна «За встановлення на фасаді Дома космонавтів

декоративного керамічного панно «Праця і космос» (1985 р.);
Знак «Відмінник освіти України» (1998 р.);
Нагрудний знак «За внесок в розвиток дизайну» (1998 р.).
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(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/144/ , вільний).

204. Нанесение на поверхность старого бетона акрилового клея методом
безвоздушного напыления  /  В.  И.  Торкатюк,  Н.  М.  Золотова,  Д.  В.  Бутник  //
ХХХIII научно-техническая  конференция  преподавателей,  аспирантов  и
сотрудников  Харьковской  национальной  академии  городского  хозяйства  :
программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – Ч. 3 : Общественно-
экономические науки. – С. 128–131.

205. Научный потенциал как объект государственного управления и его
использование  для  возрождения  и  наращивания  экономического  потенциал
Украины / В. И. Торкатюк, Л. А. Нохрина, И. А. Дмитрук и др. // Экономика
строительной  отрасли  на  пути  её  интеграции  к  синергетическим  системам  :
материалы междунар. науч.-практ. конф.,  Харьков,  17–19 октября 2006 г. /  Гос.
ком. Украины по вопр. жил.-коммун. хоз-ва, Харьков. обл. гос. админ.,  Харьков.
нац.  акад.  гор.  хоз-ва. –  Харьков :  ХНАГХ,  2006. – C. 78–81.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/31645/  ,
свободный).

http://eprints.kname.edu.ua/31645/
http://eprints.kname.edu.ua/144/
http://eprints.kname.edu.ua/1389/
http://eprints.kname.edu.ua/31642/


206. Основные направления и принципы формирования регионального
научного потенциала  / В. И. Торкатюк, Е. А. Карлова, Д. И. Васильев и др. //
Экономика  строительной  отрасли  на  пути  её  интеграции  к  синергетическим
системам  :  материалы междунар.  науч.-практ.  конф.,  Харьков,  17–19 октября 
2006 г. /  Гос.  ком.  Украины по  вопр.  жил.-коммун.  хоз-ва,  Харьков.  обл.  гос.
админ.,  Харьков.  нац. акад.  гор.  хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – C. 75–78. –
Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/31643/  
свободный).

207. Оценка  возврата  инвестиций  при  реализации  энергосберегающих
проектов  на  предприятиях  водопроводно-канализационного  хозяйства  /  
В.  И. Торкатюк, Н. П. Пан, О. С. Воронина и др. //  Проблеми та перспективи
енерго-,  ресурсозбереження  житлово-комунального  господарства  :  матеріали  II
всеукр. наук.-практ. конф.,  Алушта (АР Крим),  5–9 червня 2006 р. – Алушта  
(АР КРИМ) : ХОП НТТ КГ ТА ПО : ХНАМГ, 2006. – C. 211–214.

208. Повышение технологичности узлов сопряжения стеновых панелей 
с  колонной  /  В.  И.  Торкатюк,  В.  А.  Панченко,  И.  В.  Шумаков  и  др. //
Коммунальное хозяйство городов :  науч.-техн. сб.  – Киев :  Техніка,  2006. –  
Вып. 72. – С. 40–43. – (Серия: Технические науки).  – Существует электронная
версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/1727/ , свободный).

209. Повышение энергоэффективности  коммунальных  предприятий
путём  внедрения  инновационных  технических  средств  /  В.  И.  Торкатюк, 
Н. П. Пан, В. В. Дымченко, А. Н. Неверчук  //  Проблеми та перспективи енерго-,
ресурсозбереження  житлово-комунального  господарства  :  матеріали  II всеукр.
наук.-практ.  конф.,  Алушта  (АР  Крим),  5–9 червня 2006 р.  –  Алушта  (АР
КРИМ) : ХОП НТТ КГ ТА ПО : ХНАМГ, 2006. – C. 183–186.

210. Повышение  эффективности  функционирования  строительных
предприятий на основе мобильности строительных систем  / В. И. Торкатюк,  
А. Н. Тищенко, В. А. Пасичный и др. //  Экономика  строительной отрасли на
пути её интеграции к синергетическим системам : материалы междунар. науч.-
практ. конф., Харьков, 17–19 октября 2006 г. /  Гос. ком. Украины по вопр. жил.-
коммун.  хоз-ва,  Харьков.  обл.  гос.  админ.,  Харьков.  нац.  акад.  гор.  хоз-ва. –
Харьков : ХНАГХ, 2006. – C. 53–55. – Существует электронная версия. (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/31633/ , свободный).

211. Повышение  эффективности  экономических  параметров
хозяйственной стабильности Украины – основа присоединения её к всемирной
торговой организации  /  В.  И.  Торкатюк,  Е.  П.  Данильченко,  А.  И.  Кузнецов  
и др.  //  Коммунальное хозяйство городов :  науч.-техн. сб.  – Киев :  Техніка,  
2006. – Вып. 73. – С. 330–351. – (Серия: Экономические науки).  – Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/1850/ ,
свободный).

212. Проблемы  привлечения  иностранных  инвестиций  в Украину  /  
В. И. Торкатюк, Г. Г. Фесенко, Г. Г. Фирсов и др. // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 68. – С. 39–41. – (Серия:
Экономические  науки).  –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/3559/ , свободный).
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213. Саморегулирование  в  логистической  системе  оптового  рынка
строительной продукции /  В.  И.  Торкатюк,  А.  И.  Кузнецов,  Л.  Г.  Чеканова  
и др.  //  Коммунальное хозяйство городов :  науч.-техн. сб.  – Киев :  Техніка,  
2006. – Вып. 68. – С. 219–229. – (Серия: Экономические науки).  – Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/3628/ ,
свободный). 

214. Системотехника  моделирования  и  формирования  системы  высшего
образования  Украины  по  оптимизации  путей  интеграции  в  объединённую
структуру  образования  Европы в контексте  Болонского  процесса  и подготовки
кадров, обеспечивающих устойчивое развитие крупных городов / Г. В. Стадник, 
В. И. Торкатюк, Н. П. Пан, Л. А. Нохрина // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн.  сб.  –  Киев  :  Техніка,  2006.  –  Вып.  68.  –  С. 387–417.  –  (Серия:
Экономические  науки).  –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/3652/ , свободный).

215. Совершенствование  организационно-технологических  решений
строительного производства / В. И. Торкатюк, Л. Г. Чеканова, Т. Н. Ефременко 
и  др.  //  Экономика  строительной  отрасли  на  пути  её  интеграции  к
синергетическим системам  : материалы междунар. науч.-практ. конф.,  Харьков,
17–19 октября 2006 г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-коммун. хоз-ва, Харьков.
обл. гос. админ.,  Харьков.  нац. акад.  гор.  хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – 
C. 95–97. –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/31662/ , свободный).

216. Совершенствование  организационно-экономического  механизма
управления инвестиционно-строительным комплексом региона / В. И. Торкатюк,  
И.  В.  Милькин,  О.  Е.  Соловьёва  и др.  //  Коммунальное  хозяйство  городов  :
науч.-техн.  сб.  –  Киев  :  Техніка,  2006.  –  Вып.  68.  –  С. 70–73.  –  (Серия:
Экономические  науки). –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/3565/ , свободный).

217. Совершенствование систем управления строительными предприятиями
с  использованием  балльного  метода  /  В. И. Торкатюк,  Л. С. Шевченко,
Н. М. Золотова и др. // Экономика строительной отрасли на пути её интеграции
к синергетическим системам : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков,
17–19 октября 2006 г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-коммун. хоз-ва, Харьков.
обл.  гос.  админ.,  Харьков.  нац.  акад.  гор.  хоз-ва. – Харьков :  ХНАГХ, 2006. –
C. 92–94.  –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/31661/ , свободный).

218. Совершенствование  стратегии  и  тактики  формирования  систем
долевого экономического эффекта от создания и использования новой техники в
строительной  отрасли  Украины /  В.  И.  Торкатюк,  А.  Е.  Ачкасов,  
Г. С. Волынский и др. // Экономика строительной отрасли на пути её интеграции
к синергетическим системам : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков,
17–19 октября 2006 г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-коммун. хоз-ва, Харьков.
обл.  гос.  админ.,  Харьков.  нац.  акад.  гор.  хоз-ва. – Харьков :  ХНАГХ, 2006. –
C. 102–104. –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/31670/ , свободный).
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219. Совершенствование эффективности функционирования строительного
комплекса Украины на основе формирования единых строительных организаций в
регионах  / В. И. Торкатюк, В. С. Нотиевская, Т. В. Момот  и др.  // Экономика
строительной  отрасли  на  пути  её  интеграции  к  синергетическим  системам  :
материалы междунар. науч.-практ. конф.,  Харьков,  17–19 октября 2006 г. /  Гос.
ком. Украины по вопр. жил.-коммун. хоз-ва, Харьков. обл. гос. админ.,  Харьков.
нац.  акад.  гор.  хоз-ва. –  Харьков :  ХНАГХ,  2006. – C. 46–48.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/31617/  ,
свободный).

220. Стратегічні підходи до формування ефективних критеріїв і систем
управління інвестиційно-будівельним комплексом у регіоні  /  В.  І.  Торкатюк,  
Г. Ю. Штерн, С. М. Булига та ін.  // Коммунальное хозяйство городов : науч.-
техн.  сб. –  Киев  :  Техніка,  2006. –  Вып.  68.  –  С. 248–254.  –  (Серия:
Экономические  науки)  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/3632/ , вільний).

221. Стратегия  и  тактика  совершенствования  организации  управления
строительным комплексом / В. И. Торкатюк, В. П. Николаев, О. И. Жилинская 
и  др.  //  Экономика  строительной  отрасли  на  пути  её  интеграции  к
синергетическим системам  : материалы междунар. науч.-практ. конф.,  Харьков,
17–19 октября 2006 г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-коммун. хоз-ва, Харьков.
обл.  гос.  админ.,  Харьков.  нац.  акад.  гор.  хоз-ва. –  Харьков :  ХНАГХ,  
2006. – C. 105–107.  –  Существует  электронная  версия.  (Режим
доступа:http://eprints.kname.edu.ua/31677/ , свободный).

222. Стратегия  и  тактика  совершенствования  систем  формирования
инвестиционной  привлекательности  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве
Украины на основе инновационной политики / В. И. Торкатюк, Л. А. Нохрина, 
Г.  В.  Стадник  и  др.  //  Коммунальное  хозяйство  городов  :  науч.-техн.  сб. –  
Киев  :  Техніка,  2006. –  Вып.  73.  –  С. 17–34.  –  (Серия:  Эконо-
мические  науки).  –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/1805/  свободный).

223. Стратегия  и  тактика  формирования  приоритетного  развития
национальной экономики на основе инноваций /  В.  И.  Торкатюк,  Н.  П.  Пан,
Чжунь Линь и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев :
Техніка,  2006. –  Вып.  73.  –  С. 128–140.  –  (Серия:  Экономические  науки). –  
Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/1821/ ,
свободный).

224. Стратегия и тактика формирования систем повышения эффективности
финансирования  затрат  на  развитие  науки  и  техники  в  строительной  отрасли
Украины / В. И. Торкатюк, В. И. Сергиенко, Н. И. Гордиенко и др. // Экономика
строительной  отрасли  на  пути  её  интеграции  к  синергетическим  системам  :
материалы междунар. науч.-практ. конф.,  Харьков,  17–19 октября 2006 г. /  Гос.
ком. Украины по вопр. жил.-коммун. хоз-ва, Харьков. обл. гос. админ.,  Харьков.
нац.  акад.  гор.  хоз-ва. –  Харьков :  ХНАГХ,  2006. – C. 24–26.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/31600/  ,
свободный).
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225. Стратегия управления логистикой снабжения строительной фирмы /
В. И. Торкатюк, Л. С. Шевченко, Е. В. Клочко и др. // Коммунальное хозяйство
городов  :  науч.-техн.  сб. –  Киев  :  Техніка,  2006. –  Вып.  68.  –  С. 292–298.  –
(Серия:  Экономические  науки). –  Существует  электронная  версия.  (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3643/ , свободный).

226. Технико-экономическое обоснование совершенствования организации
и  методов  оценки  проектных  решений  сложных  строительных  систем  /  
В. И. Торкатюк, Л. А. Радионова, И. В. Гурина и др. // Экономика строительной
отрасли  на  пути  её  интеграции  к  синергетическим  системам  :  материалы
междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 17–19 октября 2006 г. / Гос. ком. Украины
по вопр. жил.-коммун. хоз-ва, Харьков. обл. гос. админ.,  Харьков. нац. акад.  гор.
хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – C. 124–126. – Существует электронная версия.
(Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/31622/ , свободный).

227. Технология подготовки поверхности старого бетона для соединения
с новым акриловым клеем / В. И. Торкатюк, Н. М. Золотова // Науковий вісник
будівництва. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2006. – Вип. 37. – С. 39–42.

228. Управляющая  компания  как  основное  звено  экономического
механизма энерго- и ресурсосбережения в жилищно-коммунальной отрасли  /  
В. И. Торкатюк, Н. П. Пан, В. И. Углов и др. // Энергосбережение. Энергетика,
Энергоаудит.  –  2006. –  №  12.  –  С. 21–28.  –  Существует  электронная  версия.
(Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/1037/ , свободный).

229. Формирование и оптимизация процесса  составления  семестровых
расписаний  /  В.  И.  Торкатюк,  Г.  В.  Стадник,  Л.  М.  Бухарин  и  др. //
Коммунальное  хозяйство  городов  :  науч.-техн.  сб. –  Киев  :  Техніка,  2006. –  
Вып. 62. – С. 318–351. – (Серия: Технические науки и архитектура). 

230. Формирование параметров  организационно-технологических
решений по повышению эффективности сварных соединений / Л. Н. Шутенко, 
В. И. Торкатюк, А. П. Денисенко  и др.  // Экономика  строительной отрасли на
пути её интеграции к синергетическим системам : материалы междунар. науч.-
практ. конф.,  Харьков,  17–19 октября 2006 г. /  Гл. упр. образ. и науки Харьков.
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366. Инновационные методы монтажа многоэтажных производственных
зданий  /  В.  И.  Торкатюк,  О.  В.  Якименко,  Д.  И.  Васильев  и  др.  //  Сучасні
проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі : матеріали
міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Харків,  20–22 жовтня  2009  р. /  Харків.  обл.  держ.
адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Харків : ХНАМГ, 2009. – C. 132–133.  –  Существует электронная версия.  (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/30388/ , свободный).

367. Инновационные методы  освоения  объёма  в  управлении  инвести-
ционными  строительными  проектами  /  В.  И.  Торкатюк,  И.  О.  Козинская,  
И.  О.  Шевченко  и  др.  //  Сучасні  проблеми  і  шляхи  розвитку  інноваційних
процесів будівельної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  Харків,  20–22
жовтня  2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва,
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2009. – C. 140–142.  –
Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/30392/  
свободный).

368. Инновационные  основы  управления  ресурсами  инвестиционного
строительного проекта  /  В.  И. Торкатюк,  М. В.  Евтушенко,  П. О. Билецкий  
и др.  //  Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної
галузі  :  матеріали міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Харків,  20–22 жовтня  2009  р. /
Харків. обл. держ. адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац. акад.
міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  ХНАМГ,  2009. – C. 51–53.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/30314/  ,
свободный).
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369. Инновационные  подходы  в  процессе  планирования  проекта
энергосбережения в строительной отрасли / В. И. Торкатюк, О. Ю. Покровская,
С. В. Кравцова и др. // Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів
будівельної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  Харків,  20–22 жовтня
2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац.
акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  ХНАМГ,  2009. – C. 49–51.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/30310/  ,
свободный).

370. Инновационные  подходы  по  использованию  энергетических
ресурсов  в  строительной  отрасли  /  В. И. Торкатюк,  И. В. Пивовар,  
В. О. Котляров и др. // Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів
будівельної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  Харків,  20–22 жовтня
2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац.
акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  ХНАМГ,  2009. – C. 48–49.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/30303/  ,
свободный).

371. Инновационные подходы при формировании структур взаимосвязи
процесса  планирования  с  процессом  реализации  инвестиционного
строительного проекта / В.  И. Торкатюк, М. М. Добкин, Г. Ф. Скала //  Сучасні
проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі : матеріали
міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Харків,  20–22 жовтня  2009 р. /  Харків.  обл. держ.
адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Харків : ХНАМГ, 2009. – C. 120–121. – Существует электронная версия. (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/30365/  , свободный).

372. Инновационные  предпосылки  совершенствования  систем
управления качеством продукции капитального строительства / В. И. Торкатюк,
И.  В.  Гурина,  В.  И.  Углов  и  др. //  Сучасні  проблеми  і  шляхи  розвитку
інноваційних процесів будівельної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,
Харків, 20–22 жовтня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Моск. акад. комун. госп-
ва і  буд-ва,  Харків.  нац. акад.  міськ.  госп-ва та ін. – Харків :  ХНАМГ, 2009. –
C. 74–76. –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/30327/ , свободный).

373. Инновационные принципы формирования методологических основ
выбора и внедрения эффективных энергосберегающих проектов и мероприятий
в строительной отрасли  / В.  И. Торкатюк, Л. Г. Бойко, А. Л. Шутенко и др. //
Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі  :
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 жовтня 2009 р. / Харків. обл.
держ. адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва 
та  ін. –  Харків :  ХНАМГ, 2009. – C. 39–41.  –  Существует  электронная версия.
(Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/30299/  , свободный).
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374. Инновационные  принципы  формирования  систем  развития
жилищного строительства / В. И. Торкатюк, Н. П. Пан, В. В. Дымченко и др. //
Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі  :
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 жовтня 2009 р. / Харків. обл.
держ. адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва 
та  ін. –  Харків :  ХНАМГ, 2009. – C. 41–43. –  Существует  электронная версия.
(Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/30300/  , свободный).

375. Инновационные  принципы  формировании  энергоактивных
многоэтажных производственных зданий  / В.  И. Торкатюк, А. С. Никифоров,  
А.  П.  Денисенко  и  др. //  Сучасні  проблеми  і  шляхи  розвитку  інноваційних
процесів  будівельної  галузі  :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Харків,  
20–22 жовтня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком., Моск.
акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац. акад.  міськ. госп-ва та ін. – Харків :
ХНАМГ, 2009. – C. 134–136. – Существует электронная версия. (Режим доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/30389/ , свободный).

376. Инновационные структуры и методы предотвращения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных бытовых отходов и грузов / В.
Т.  Семёнов,  В.  И.  Торкатюк, Р.  М.  Крамаренко  //  Сучасні  проблеми і  шляхи
розвитку інноваційних процесів будівельної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ.
конф., Харків, 20–22 жовтня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Моск. акад. комун.
госп-ва і буд-ва, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2009. –
C. 81–82. –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/30332/ , свободный).

377. Инновационные структуры – критерий эффективности функциони-
рования  строительных  предприятий  / В.  И.  Торкатюк, П.  Г.  Бубенко,  
Д. В. Бутник и др.  //  Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів
будівельної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  Харків,  20–22 жовтня
2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац.
акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  ХНАМГ, 2009. – C. 76–78. –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/30330/  ,
свободный).

378. Инновационные структуры управления изменениями, возникающие
в  ходе  реализации  инвестиционного  строительного  проекта  и  их
моделирования / В.  И. Торкатюк, В. В. Коненко, А. А. Рябев и др.  //  Сучасні
проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі : матеріали
міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Харків,  20–22 жовтня  2009 р. /  Харків.  обл. держ.
адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Харків :  ХНАМГ, 2009. – C. 78–81.  –  Существует  электронная  версия.  (Режим
доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/30331/ , свободный).
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379.Исследование  основных  параметров  энергопотребления  в  жилищно-
коммунальном  хозяйстве  Украины  /  В. И. Торкатюк,  Ф. Т. Шумаков,  
Н. М. Золотова и др. //  Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпе-
чення  енерго-,  ресурсозбереження  в  житлово-комунальному  господарстві  :
матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 8–12 червня 2009 р. /
Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-
ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2009. – C. 116–118. –
Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/31802/ , свободный).

380. Исследование  особенностей  экономии  электроэнергии  при
эксплуатации  электрифицированного  транспорта  в  жилищно-коммунальном
хозяйстве Украины / В. И. Торкатюк,  А. И. Кириченко,  В. В. Благой и др.  //
Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали  I міжнар.
наук.-практ. конф.,  Алушта (АР Крим),  8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держ.
адмін., Харків. міськ. виконком., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта
(АР Крим)  :  ХО НТТ КГ та ПО :  ХНАМГ, 2009. – C. 155–157.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/31823/ ,
свободный).

381. Исследование  платёжного  кризиса  как  основной  проблемы
функционирования развития систем управления стратегией развития предприятий
строительной отрасли / В. И. Торкатюк, А. Л. Шутенко, В. В. Коненко и др.  //
Коммунальное хозяйство городов :  науч.-техн. сб.  – Киев :  Техніка,  2009. –  
Вып. 89. – С. 106–121. – (Серия: Экономические науки). 

382. Исследование  факторов  повышения  эффективности  использова-
ния  капитальных  вложений  и  финансовых  инвестиций  /  В. И. Торкатюк,  
Т. В. Митина, С. Ф. Кравцова // Економіка. Регион. – 2009. – № 3. – С. 115–119.

382.  Інноваційні  засади  управління  складними  еколого-економічними
системами  в  умовах  міського  середовища  (на  прикладі  міст  Китаю)  /  
В.  І.  Торкатюк,  Вен Минмин,  Чен Хойшен та ін.  //  Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2009. – Вып. 89. – С. 54–61. – (Серия:
Экономические  науки).  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/14092/ , вільний).

383. Інноваційні підходи до формування ефективних критеріїв та систем
управління будівельним комплексом у регіоні / В. І. Торкатюк, К. А. Мамонов, 
А.  О.  Морозовська  та  ін.  //  Сучасні  проблеми і  шляхи розвитку інноваційних
процесів  будівельної  галузі  :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Харків,  
20–22 жовтня  2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і  
буд-ва, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2009. – C. 45. –
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:  http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /30302/ ,
вільний).

384. Количественный  состав  бригады  и  необходимое  количество
механизмов  для  выполнения  работ  по  соединению  старого  бетона  с  новым
акриловыми  клеями  /  В.  И.  Торкатюк,  Н.  М.  Золотова,  Н.  Г.  Морковская  //
Вісник  Одеської  державної  академії  будівництва  та  архітектури.  –  Одеса  :
ОДАБА, 2009. – Вип. 34. – С. 658–664.
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383. Конспект лекцій та завдання до самостійної  роботи з  дисципліни
«Управління  капіталом»  :  для  студ.  заоч.  форми  навч.  спец.  «ЕП»  /  
В.  І.  Торкатюк,  М.  П.  Пан,  В.  В.  Коненко  та  ін. ;  Харків.  нац.  акад.  міськ.  
госп-ва –  Харків  :  ХНАМГ,  2009.  – 152  с.  – Існує електронна версія.  (Режим
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/10558/ , вільний).

384. Методологические аспекты формирования инновационных планов в
области  экономики,  организации  и  управления  строительной  отраслью  /  
В. И. Торкатюк, А. В. Левицкий, О. О. Безценный и др. //  Сучасні проблеми і
шляхи  розвитку  інноваційних  процесів  будівельної  галузі  :  матеріали  міжнар.
наук.-практ. конф., Харків, 20–22 жовтня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Моск.
акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац. акад.  міськ. госп-ва та ін. – Харків :
ХНАМГ, 2009. – C. 43–45.  –  Существует  электронная  версия.  (Режим доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/30301/ , свободный).

385. Моделювання  системи  рішень  по  фінансуванню  будівельних
проектів / В. І. Торкатюк, Г. Ф. Скала, Р. Г. Скала та ін. // Обліково-аналітичне і
фінансове  забезпечення  корпоративного  управління:  міжнародний  досвід  і
вітчизняна  практика :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Харків,  2009  р. /
Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва. –  Харків  :  ХНАМГ,  2009. –  C. 87–88.  –  
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:  http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /30711/ ,
вільний).

386. Оптимизация условий рационального использования ресурсов для
обеспечения  эффективной  работы  жилищно-коммунальных  хозяйств  /  
В. И. Торкатюк, Л. Г. Бойко, С. А. Ларина и др. //  Проблеми, перспективи та
нормативно-правове  забезпечення  енерго-,  ресурсозбереження  в  житлово-
комунальному господарстві : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР
Крим), 8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком.,
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО :
ХНАМГ, 2009. – C. 256–257. – Существует электронная версия. (Режим доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/31913/ , свободный).

387. Организационно-экономический механизм стимулирования иннова-
ционной деятельности  в строительстве  /  В.  И.  Торкатюк,  И.  А.  Дмитрук,  
М. В. Примак и др. // Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів
будівельної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  Харків,  20–22 жовтня
2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац.
акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  ХНАМГ, 2009. – C. 73–74.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/30326/  ,
свободный).

388. Організаційно-технологічні  процеси  моніторингу  та  діагностики
оцінки технічного стану залишкового ресурсу конструкцій і будівель міського
житлового  фонду  /  Л.  М.  Шутенко,  В.  І.  Торкатюк,  Д.  І.  Васильєв  та  ін.  //
Науковий  вісник  будівництва.  –  Харків  : ХДТУБА  ХОТВ  АБУ,  2009. –  
Вип. 53.– С. 174–205.
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389. Основи  і  засоби  формування  соціально-економічного  розвитку
паливно-енергетичного  комплексу  в  житлово-комунальному  господарстві
України / В. І. Торкатюк, Н. О. Шевченко, І. О. Козинська та ін. //  Проблеми,
перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в
житлово-комунальному  господарстві  :  матеріали  I міжнар.  наук.-практ.  конф.,
Алушта (АР Крим), 8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ.
виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ
КГ  та  ПО  :  ХНАМГ,  2009. – C. 251–253.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим
доступу:http://eprints.kname.edu.ua/31911/ , вільний).

390. Основные  аспекты  выхода  экономики  Украины  из  финансового
кризиса  на  современном  этапе  /  В.  И.  Торкатюк  //  Сучасні  проблеми
ефективності  інноваційно-інвестиційного  розвитку  підприємств  :  матеріали
міжнар. наук.-практ. конф : програма и тез. доп. / Харків. держ. ун-т буд-ва та  
архіт. – Харків : ХДТУБА, 2009. – Ч. 3. – С. 15–19. 

391. Особенности  транспортирования  и  монтажа  длинномерных
конструктивных  элементов  большепролётных  и  многоэтажных  каркасных
зданий и сооружений / В. И. Торкатюк, Н. С. Виноградская,  В. С. Шевченко  
и др.  //  Коммунальное хозяйство городов :  науч.-техн. сб.  – Киев :  Техніка,  
2009.  –  Вып.  86.  –  С. 119–126.  –  (Серия:  Технические  науки  и  а
рхитектура).  –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/11048/ , свободный). 

392. Особливості  стандартизації  в  сфері  енергозбереження  в  житлово-
комунальному господарстві / В. І. Торкатюк, Г. Ф. Скала, А. Ю. Кучма та ін. //
Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали  I міжнар.
наук.-практ. конф.,  Алушта (АР Крим),  8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держ.
адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта
(АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2009. – C. 204–206. – Існує електронна
версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/31881/ , вільний).

393. Особливості формування динаміки і структури енергетичного ринку
житлово-комунального господарства України / В. І. Торкатюк, Л. П. Ніколаєнко,
С. І. Сисоєва та ін. // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення
енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали  I
міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 8–12 червня 2009 р. / Харків. обл.
держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Алушта  (АР  Крим)  :  ХО  НТТ  КГ  та  ПО  :  ХНАМГ,  2009. – 
C. 208–210.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /31883/ , вільний).

394. Основы  экономики  транспорта :  конспект  лекций  и  задания  к
самостоятельной работе  / В.  И.  Торкатюк,  Н.  П.  Пан,  В.  В.  Коненко  и др.  ;
Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – 159 с. – Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/11184/ ,
свободный).
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395. Оценка  эффективности  инновационных  форм  управления  парком
средств малой механизации  / В. И. Торкатюк,  А. И. Кубах, Л. П. Николаенко 
и др.  //  Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної
галузі :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Харків,  20–22  жовтня  2009  р. /
Харків. обл. держ. адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац. акад.
міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  ХНАМГ,  2009. – C. 112–114.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/30362/  ,
свободный).

396. Повышение качества труда в строительстве на основе инноваций / 
В. И. Торкатюк,  Г.  И. Бондаренко,  А. Ю. Палант  и др. //  Сучасні проблеми і
шляхи  розвитку  інноваційних  процесів  будівельної  галузі  :  матеріали  міжнар.
наук.-практ. конф., Харків, 20–22 жовтня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Моск.
акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац. акад.  міськ. госп-ва та ін. – Харків :
ХНАМГ, 2009. – C. 136–138.  – Существует электронная версия. (Режим доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/30390/ , свободный).

397. Повышение  эффективности  финансовых  затрат  на  формирование
инновационных мероприятий в строительстве  /  В.  И. Торкатюк,  А. И. Кубах,
Чжунь Линь  и др. //  Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів
будівельної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  Харків,  20–22 жовтня
2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац.
акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2009. – C. 108–110.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/30359/  ,
свободный).

398. Поиск  путей,  приёмов  и  методов  обоснования  научно-
теоретической  базы  функционирования  системы  «Фундамент  –  грунтовое
обоснование»  /  В.  И.  Торкатюк,  А.  И.  Колосов,  И.  А.  Ачкасов  и  др.  //
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2009. – Вып.
86.  –  С. 3–12.  –  (Серия:  Технические  науки  и  архитектура).  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/10692/ ,
свободный). 

399. Проблеми  формування  інформаційних  технологій  при  виконанні
проектів  реструктуризації енергоємних  виробництв  в  житлово-комунальному
господарстві / В. І. Торкатюк, І. М. Писаревський, М. П. Пан та ін. // Проблеми,
перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в
житлово-комунальному  господарстві  :  матеріали  I міжнар.  наук.-практ.  конф.,
Алушта (АР Крим), 8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ.
виконком,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. – Алушта (АР  Крим)  :  
ХО НТТ КГ та  ПО :  ХНАМГ, 2009. – C. 163–164.  – Існує електронна версія.
(Режим доступу:http://eprints.kname.edu.ua/31857/ , вільний).

400. Розробка  моделі  регіональної  системи  управління  персоналом:
історія та теорія економічної думки / В. І. Торкатюк // Економіка і регион. –  
2009. – № 1.  – С. 56–61.
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401. Синергізм  в  стратегії  діяльності  з  енергозбереження  в  житлово-
комунальних господарствах /  В.  І.  Торкатюк, Г. Г. Соболєва,  О. С. Вороніна  
та  ін.  //  Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві  : матеріали  I міжнар.
наук.-практ. конф.,  Алушта (АР Крим),  8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держ.
адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта
(АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2009. – C. 257–259. – Існує електронна
версія. (Режим доступу: http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /31914/ , вільний).

402. Теоретические  основы  моделирования  случайных  явлений  в
экономике / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Н. П. Пан и др. // Коммунальное
хозяйство  городов  :  науч.-техн.  сб.  –  Киев  :  Техніка,  2009.  –  Вып.  89.  –  
С. 169–184. – (Серия: Экономические науки). – Существует электронная версия.
(Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/14668/ , свободный).

403. Теоретические  основы  формирования  экономической  модели
рационального  спроса  на  транспортные  услуги  в  процессе  стабилизации
устойчивого развития городов / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, С. В. Аксёнова 
и  др.  //  Коммунальное  хозяйство  городов  :  науч.-техн.  сб. –  Киев  :  Техніка,
2009. –  Вып.  89.  –  С. 3–25.  –  (Серия:  Экономические  науки).  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/14078/ ,
свободный).

404. Формирование  инновационных  источников  финансирования
жилищного  строительства  в  условиях  транзитивной  экономики  /  
В. И. Торкатюк,  Н. В. Бибик, И. Л. Полчанинова  и др. //  Сучасні проблеми і
шляхи  розвитку  інноваційних  процесів  будівельної  галузі  :  матеріали  міжнар.
наук.-практ. конф., Харків, 20–22 жовтня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Моск.
акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац. акад.  міськ. госп-ва та ін. – Харків :
ХНАМГ, 2009. – C. 106–108. – Существует электронная версия. (Режим доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/30358/ , свободный).

405. Формирование инновационных структур повышения долговечности
повреждённых  атмосферной  коррозией  железобетонных  элементов  зданий  и
сооружений / В. И. Торкатюк, И. Л. Железнякова, Ю. В. Билаш и др. // Сучасні
проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі : матеріали
міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Харків,  20–22 жовтня  2009 р. /  Харків.  обл. держ.
адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Харків :  ХНАМГ, 2009. – C. 38–39.  –  Существует  электронная  версия.  (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/30295/ , свободный).

406. Формирование  поточных  методов  монтажа  на  инновационной
основе /  В.  И.  Торкатюк,  М.  С.  Золотов,  И.  С.  Баландина  и  др.  //  Сучасні
проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі : матеріали
міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Харків,  20–22 жовтня  2009 р. /  Харків.  обл. держ.
адмін., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Харків : ХНАМГ, 2009. – C. 114–115.  –  Существует электронная версия. (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/30361/ , свободный).
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407. Экономическая оценка энергосберегающего потенциала в жилищно-
коммунальном хозяйстве / В. И. Торкатюк, Н. В. Бибик, О. В. Чупилко и др. //
Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали I міжнар.
наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держ.
адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта
(АР Крим)  :  ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2009. – C. 226–228.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/31902/ ,
свободный).
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408. Анализ  мирового  и  отечественного  опыта  решения  проблемы
организации  устойчивого  развития  территорий  /  В.  И.  Торкатюк,
Э. Ю. Шевченко,  Н.  И.  Кузичкина  и  др.  //  Коммунальное  хозяйство  городов  :
науч.-техн.  сб.  –  Киев  :  Техніка,  2010. –  Вып.  94.  –  С. 119–125.  –  (Серия:
Экономические  науки). –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/17249/ , свободный). 

409. Аналіз сталого розвитку глобальних процесів та їх впливи на сучасну
державну  політику  України  /  В. І. Торкатюк,  Н. В. Бібік  //  ХХХV научно-
техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской
национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. –
Харьков  :  ХНАГХ,  2010. –  Ч.  3  :  Экономические  науки.  –  
С. 108–109.

410. Анализ функционирования систем земельного кадастра Франции и
Великобритании  /  В.  И.  Торкатюк,  А.  С.  Шило,  В.  В.  Коненко  и  др.  //
Комунальне господарство міст :  наук.-техн. зб.  – Харків :  [ХНАМГ], 2010. –
Вип. 96. – С. 487–491. – (Серія: Економічні науки).  – Існує електронна версія.
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/20773/ , вільний). 

411. Антикризова роль інвестицій в галузі будівництва / В. І. Торкатюк, 
Н.  В.  Бібік,  О.  О.  Безцінний  и  др.  //  Проблеми,  перспективи  та  методи
формування системного енергоресурсозбереження в будівельній галузі : матеріали
міжнар.  наук.-практ. інтернет-конф. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,  Харків.  міськ.
виконком,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва та  ін. –  Харків :  ХНАМГ, 2010. – 
C. 50–51.

412. Вдосконалення  процессу  функціонування  комунальних  господарств
міста  в умовах ринкових транзитивних відносин  /  В.  І.  Торкатюк,  І.  В.  Жин-
жикова,  Л.  Є.  Мірошниченко  //  ХХХV научно-техническая  конференция
преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии
городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2010. –
Ч. 3 : Экономические науки. – С. 111–112.

413. Вплив  шумового  фактору  на  розміри  санітарно-захисної  зони
підприємств / В. І. Торкатюк, С. В. Нестеренко, Б. М. Коржик // Коммунальное
хозяйство  городов  :  науч.-техн.  сб.  –  Киев  :  Техніка,  2010.  –  Вып.  91.  –  
С. 221–224. – (Серия: Технические науки). 
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414. Выживание  в  условиях  кризиса  строительного  предприятия /  
В.  І.  Торкатюк,  Н. В. Бібік,  С. О. Грімблат,  Н. С.  Виноградська //  Проблеми,
перспективи  та  методи  формування  системного  енергоресурсозбереження  в
будівельній галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл.
держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Харків : ХНАМГ, 2010. – C. 27–28.

415. Геоинформационный  мониторинг  устойчивого  территориального
развития / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Ф. Т. Шумаков и др. // Коммунальное
хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2010. – Вып. 94. –С. 85–
96. – (Серия: Экономические науки). – Существует электронная версия. (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/17245/ , свободный).

416. Дослідження  впливу  обмежених  енергоресурсів  на  якість  життя
населення Харківського регіону / В. І. Торкатюк, В. І. Кулік, В. С. Шевченко  
та  ін.  //  Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали  II міжнар.
наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 14–18 червня 2010 р. / Харків. обл. держ.
адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта
(АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2010. – C. 244–247.

417. Дослідження задоволеності споживачів якістю житлово-комунальних
послуг у м. Харків / В. І. Торкатюк, В. В. Коненко // ХХХV научно-техническая
конференция  преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников  Харьковской
национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. –
Харьков : ХНАГХ, 2010. – Ч. 3 : Экономические науки. – С. 116–117.

418. Дослідження механізму управління ресурсозбереженням у регіоні  
(на прикладі житлово-комунального господарства) / В. І. Торкатюк, С. О. Ларіна,
В. В. Жван та ін. //  Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення
енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали  II
міжнар. наук.-практ. конф.,  Алушта (АР Крим),  14–18  червня 2010  р. / Харків.
обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2010. – C. 249–252.

419. Дослідження проблем та  перспектив переходу  України на модель
сталого  розвитку /  В.  І.  Торкатюк,  І.  А.  Федоренко,  Н.  В.  Бібік  та  ін.  //
Коммунальное  хозяйство  городов  :  науч.-техн.  сб.  –  Киев  :  Техніка,  2010.  –
Вып. 94.  –  С. 167–171.  –  (Серия:  Экономические  науки).  –  Існує  електронна
версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17263/  , вільний).

420. Исследование  основных  проблем  энергосбережения /  
В. І.  Торкатюк,М. О. Ніколаєнко, Ф. Т. Шумаков, О. П. Бубенко //  Проблеми,
перспективи  та  методи  формування  системного  енергоресурсозбереження  в
будівельній галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл.
держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Харків : ХНАМГ, 2010. – C. 7–8.
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421. Комплексный  историко-экономический  анализ  обеспечения
экологической безопасности в Харьковской области и перспективы её улучшения
/  Л.  Н.  Шутенко,  В.  И.  Торкатюк,  А.  В.  Баржина  и  др.  //  Вода,  экология,
общество  :  материалы  III междунар.  науч.-практ.  конф.,  Харьков,  
9–11 февраля 2010 г. / Харьков. обл.  гос. админ., Белгород. гос. техн. ун-т им.  
В.  Г.  Шухова,  Харьков.  нац.  акад.  гор.  хоз-ва. – Харьков :  ХНАГХ,  2010. – 
C. 29–34. –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/31294/  , свободный). 

422. Комплексный  историко-экономический  анализ  обеспечения
экологической безопасности в Харьковской области и перспективы её улучшения
/ Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, С. В. Аксёнова и др. // Коммунальное хозяйство
городов  :  науч.-техн.  сб. –  Киев  :  Техніка,  2010. –  
Вып. 93. – С. 67–85. – (Серия: Технические науки и архитектура). – Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/16924/ ,
свободный). 

423. Математическое  моделирование  физических  процессов  износа
конструктивных элементов и их монтажных соединений зданий и сооружений
городского жилого фонда /  Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, О. В. Якименко  
и др. //  Науковий вісник будівництва. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2010. –
Вип. 57.– С. 59–70.

424. Методичні  основи  оцінки  енергозбереження  та  прогнозування
енергоспоживання в сфері  житлового та комунально-побутового обслуговування
населення  /  В.  І.  Торкатюк,  А.  П.  Денисенко,  Н.  С.  Виноградська  та  ін.  //
Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали  II міжнар.
наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 14–18 червня 2010 р. / Харків. обл. держ.
адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта
(АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2010. – C. 261–264.

425. Методичні підходи  до аналізу та оцінки діяльності підприємств за
допомогою показників  ресурсозбереження /  В.  І.  Торкатюк,  А.  В.  Баржина,  
Н. В. Бібік та ін. //  Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення
енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали  II
міжнар. наук.-практ. конф.,  Алушта (АР Крим),  14–18 червня  2010 р. / Харків.
обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2010. – C. 192–195.

426. Механизм  управления  системой  поставщиков  и  потребителей  в
процессе  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятий  фармацевти-
ческой  отрасли  /  В.  И.  Торкатюк,  И.  А.  Федоренко,  И.  В.  Гурина  и  др.  //
Коммунальное хозяйство городов :  науч.-техн. сб.  – Киев :  Техніка,  2010. –  
Вып.  92.  –  С. 337–353.  –  (Серия:  Экономические  науки).  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/16859/
свободный).
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427. Мировые  кризисы  XX столетия /  В.  І.  Торкатюк,  Н.  В.  Бібік,  
А.  С.  Нікіфоров,  І.  Л.  Железнякова //  Проблеми,  перспективи  та  методи
формуван-ня  системного  енерго-,  ресурсозбереження  в  будівельній  галузі  :
матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Харків.
міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2010. –
C. 9–10.

428. Моделювання  макроекономічних  факторів  ресурсозбереження  в
Україні  /  В.  І.  Торкатюк,  Л.  Ф.  Ніколаєнко,  І.  В.  Гуріна  та  ін.  //  Проблеми,
перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в
житлово-комунальному  господарстві  :  матеріали  II міжнар.  наук.-практ.  конф.,
Алушта (АР Крим),  14–18 червня  2010 р. /  Харків. обл.  держ. адмін.,  Харків.
міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО
НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2010. – C. 254–258.

429. Новые технологии и методы энергосбережения в строительстве /  
В. І. Торкатюк, І. А. Дмитрук, І. В. Гуріна та ін. //  Проблеми, перспективи та
методи формування системного енерго-, ресурсозбереження в будівельній галузі :
матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Харків.
міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2010. –
C. 69–70.

430. Нормативно-методическое обеспечение энергоэффективности жилых
и  общественных  зданий  /  В.  І.  Торкатюк,  І.  Н.  Гусь,  О.  С.  Лисічкіна,  
Г.  Є.  Сидоренко  //  Проблеми,  перспективи та  методи формування системного
енерго-, ресурсозбереження в будівельній галузі : матеріали міжнар. наук.-практ.
інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац.
акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2010. – C. 13–14.

431. О  возможностях  использования  космической  съёмки  SPOT-5  для
планирования  развития  строительства  и  мониторинга  окружающей  среды
Харькова / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Ф. Т. Шумаков и др. //  Науковий
вісник  будівництва.  –  Харків  : ХДТУБА  ХОТВ  АБУ,  2010.  –  Вип.  56.  –  
С. 242–246.

432. Організаційні,  інформаційно-аналітичні  та  діагностичні  засоби
управління  житлово-коммунальною  сферою  сучасних  міст  /  В.  І.  Торкатюк,
Н. Н. Журба,  Ю. Л. Фесенко  //  ХХХV научно-техническая  конференция
преподава-телей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии
городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2010. –
Ч. 3 : Экономические науки. – С. 117–118.

433. Організаційно-економічні  форми  управління  мотивацією
впровадження енергозберігаючих технологій  / Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк,  
І.  А.  Федоренко  та  ін.  //  Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове
забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві :
матеріали  II міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Алушта  (АР  Крим),  14–18  червня  
2010 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад.
міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2010. –
C. 236–239.



434. Организация  устойчивого  развития  регионов  Украины  на  основе
управления  рисками  общественного  развития /  В. И. Торкатюк,  
Р. М. Крамаренко, А. А. Рябьев и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-
техн.  сб. –  Киев  :  Техніка,  2010. –  Вып.  94.  –  С. 242–246.  –  (Серия:
Экономические  науки). –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/17311/ , свободный).

435. Основні  напрямки  економічного  зростання  регіонів  на  основі
вдосконалення  податкового  потенціалу  /  В.  І.  Торкатюк,  І.  Л.  Железнякова,
Г. В. Чорноморденко  // ХХХV научно-техническая конференция преподавателей,
аспирантов  и  сотрудников  Харьковской  национальной  академии  городского
хозяйства : программа и тез.  докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – Ч. 3 :
Экономические науки. – С. 129–130.

436. Основні  напрямки  проблеми  розробки  стратегії  скорочення
непродуктивних  витрат  у  будівництві  /  В. І. Торкатюк,  О. М. Єремін,
І. О. Хорошко  //  ХХХV научно-техническая  конференция  преподавателей,
аспирантов  и  сотрудников  Харьковской  национальной  академии  городского
хозяйства :  программа и тез.  докл. : в 3 ч. – Харьков :  ХНАГХ, 2010. – Ч. 3 :
Экономические науки. – С. 121–122.

437. Особливості  забезпечення  соціальної  стабільності  в  регіонах  /  
В.  І.  Торкатюк,  О.  М.  Овчелупова,  Г.  В.  Чорноморденко  //  ХХХV научно-
техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской
национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. –
Харьков  :  ХНАГХ,  2010. –  Ч.  3  :  Экономические  науки.  –  
С. 141–142.

438. Особенности проектирования и строительства  малых гидроэлектро-
станций в Украине  / В. И. Торкатюк, А. А. Безценный,  А. В. Баржина и др. //
Коммунальное хозяйство городов :  науч.-техн. сб.  – Киев :  Техніка,  2010. –  
Вып. 95. – С. 7–15. – (Серия: Технические науки и архитектура). – Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/18024/ ,
свободный).

439. Оцінка  реалізації  антикризової  політики  держави  в  будівельній
галузі / Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, М. П. Пан,  В. В. Коненко //  Проблеми,
перспективи  та  методи  формування  системного  енергоресурсозбереження  в
будівельній галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл.
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матеріали  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,
Бєлгород. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ,
2011. – C. 106–107.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29844/ , вільний).

521. Особливості  оподаткування  підприємств  будівельної  галузі  /
В. І. Торкатюк, І.  М.  Гусь,  О.  О.  Гончарова  та  ін.  //  Синергетичні  аспекти
формування  економічних  параметрів  будівельних  структур  в  умовах  ринку  :
матеріали  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,
Бєлгород. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ,
2011. – C. 66–68.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29800/ , вільний).

522. Особливості  промисловості  будівельних  матеріалів  в  Україні /  
В. І. Торкатюк, Л. А. Биченко, Є. І. Попова // Синергетичні аспекти формування
економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку : матеріали міжнар.
наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Бєлгород. держ. техн. ун-т,
Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва. –  Харків  :  ХНАМГ,  2011. – C. 123–124.  –  
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу: http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /29853/ ,
вільний).
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523. Особливості  управління  ресурсами  і  витратами  в  будівництві  /  
В. І.  Торкатюк, І.  О. Козинська,  Д. І.  Васильєв та ін. //  Синергетичні аспекти
формування  економічних  параметрів  будівельних  структур  в  умовах  ринку  :
матеріали  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,
Бєлгород. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ,
2011. – C. 100–101.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /29840/ , вільний).

524. Особливості фінансового механізму страховика у розрізі кредитування
будівництва  /  В. І. Торкатюк, І. Ф. Скала, Т. О. Мамаєва та ін. //  Синергетичні
аспекти  формування  економічних  параметрів  будівельних  структур  в  умовах
ринку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін.,
Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва. –  
Харків : ХНАМГ, 2011. – C. 113–114.  – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /29847/ , вільний).

525. Отраслевые  программы  энергосбережения  и  роль  энергетических
обследований в их формировании / В. И. Торкатюк, О. В. Якименко, Г. В. Скала 
и  др.  //  Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали III міжнар.
наук.-практ. конф.,  Алушта (АР Крим),  13–17 червня  2011 р. / Бєлгород. держ.
техн. ун-т, Спілка наук. та інж. об’єднань, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2011. – C. 263–264.

526. Охорона  природи  при  організації  будівельного  виробництва  /
В. І. Торкатюк, О. М. Ніверчук, О. Л. Даніленко та ін. //  Синергетичні аспекти
формування  економічних  параметрів  будівельних  структур  в  умовах  ринку  :
матеріали  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,
Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2011. – C. 88–90.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29834/ , вільний).

527. Оцінка  ефективності  методів  прогнозування  кадрового  забезпечення
будівельної  галузі  /  В.  І.  Торкатюк,  А.  С.  Шило,  О.  В.  Колосова  та  ін.  //
Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур
в умовах ринку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ.
адмін.,  Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва. –  
Харків : ХНАМГ, 2011. – C. 53–54. –  Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29781/ , вільний).

528. Передумови,  проблеми  та  перспективи  розвитку  будівельного
комплексу України / В. І. Торкатюк, Д. В. Соколов, В. М. Тищенко, Г. Г. Фірсов //
Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур
в умовах ринку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ.
адмін.,  Бєлгород.  держ. техн.  ун-т,  Харків.  нац. акад.  міськ.  госп-ва. – Харків :
ХНАМГ,  2011. – C. 15–16.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /29749/ , вільний).

529. Правове  регулювання  господарсько-фінансової  діяльності
підприємства : монографія / В. І. Торкатюк, Г. В. Стаднік, А. Л. Шутенко та ін. ;
Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва. –  Харків  :  ХНАМГ,  2011. – 346  с.  –  Існує
електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21614/ , вільний).
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530. Пріоритетні напрямки розвитку промисловості будівельних матеріалів
в  умовах  ринку  /  В.  І.  Торкатюк, А.  Л.  Шутенко,  І.  В.  Жинжикова,  
Н.  А.  Шевченко  //  Синергетичні  аспекти формування  економічних параметрів
будівельних структур в умовах ринку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-
конф. / Харків. обл. держ. адмін., Бєлгород. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад.
міськ.  госп-ва. – Харків :  ХНАМГ, 2011. – C. 32–34.  – Існує електронна версія.
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29758/ , вільний).

531. Проблеми та перспективи розвитку енергоефективності в житловому
секторі міст України / В. І. Торкатюк, В. В. Коненко, І. Л. Железнякова та ін. //
Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали III міжнар.
наук.-практ. конф.,  Алушта (АР Крим),  13–17 червня  2011 р. / Бєлгород. держ.
техн. ун-т, Спілка наук. та інж. об’єднань, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2011. – C. 223–225.

532. Разработка  стратегических  карт  системы  энергосбережения
предприятия / В. И. Торкатюк, Г. В. Стадник, Ю. В. Белаш, И. В. Жинжикова //
Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали III міжнар.
наук.-практ. конф.,  Алушта (АР Крим),  13–17 червня  2011 р. / Бєлгород. держ.
техн. ун-т, Спілка наук. та інж. об’єднань, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2011. – C. 259–261.

533. Розвиток  державно-приватного  партнерства  у  сфері  житлово-
комунального  господарства  в  Україні  / В.  І.  Торкатюк,  О.  В.  Колосова,
С. В. Кравцова та ін. // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Харків :
ХНАМГ, 2011. – Вип. 100. – С. 64–70. – (Серія: Економічні науки).

534. Розвиток  кадрового  потенціалу  будівельної  організації  /  
В. І. Торкатюк, К. О. Мамонов,  С. В. Аксенова та ін.  //  Синергетичні аспекти
формування  економічних  параметрів  будівельних  структур  в  умовах  ринку  :
матеріали  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,
Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2011. – C. 55–57.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29783/ , вільний).

535. Системотехнічне  управління  логістичними  потоками  будівельного
виробництва / В. І. Торкатюк, І. А. Дмитрук, А. В. Баржина та ін. // Синергетичні
аспекти  формування  економічних  параметрів  будівельних  структур  в  умовах
ринку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін.,
Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2011. – C. 60–61.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29796/ , вільний).

536. Собівартість  будівельної  продукції  як  показник  ефективного
виробництва /  В.  І.  Торкатюк, О.  Ю.  Александрова,  О.  С.  Біляєв та  ін.  //
Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур
в умовах ринку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ.
адмін.,  Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва. –  
Харків :  ХНАМГ, 2011. – C. 77–78.  – Існує електронна версія.  (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29804/ , вільний).
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537. Современные  информационные  технологии  и  проблема  энерго-
сбережения  в ЖКХ  /  В.  И.  Торкатюк, И.  В.  Гурина,  М.  В. Гриценко и др.  //
Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали III міжнар.
наук.-практ. конф.,  Алушта (АР Крим),  13–17 червня  2011 р. / Бєлгород. держ.
техн. ун-т, Спілка наук. та інж. об’єднань, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2011. – C. 161–163.

538. Соціально-економічна  трансформація  розвитку  України  /  
В. І. Торкатюк, В. В. Коненко //  Синергетичні аспекти формування економічних
параметрів будівельних структур в умовах ринку : матеріали міжнар. наук.-практ.
інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Бєлгород. держ. техн. ун-т, Харків. нац.
акад.  міськ.  госп-ва. –  Харків  :  ХНАМГ,  2011. – C. 23–25.  –  Існує  електронна
версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29753/ , вільний).

539. Способи  продовження  життєвого  циклу  застарілого  житлового
фонду / В. І. Торкатюк, М. В. Грицаненко, Є. О. Царинний та ін. // Синергетичні
аспекти  формування  економічних  параметрів  будівельних  структур  в  умовах
ринку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін.,
Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2011. – C. 130–131.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29856/ , вільний).

540. Стан та перспективи будівельної галузі в Україні  /  В. І. Торкатюк, 
О.  О.  Безцінний,  В.  В.  Димченко  та  ін.  //  Синергетичні  аспекти формування
економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку : матеріали міжнар.
наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Бєлгород. держ. техн. ун-т,
Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва. –  Харків  :  ХНАМГ,  2011. – C. 12–14.  –  
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29719/ ,
вільний).

541. Стратегия энергосбережения  как фактор повышения энергетической
безопасности государства  /  В.  И. Торкатюк, О. Б. Трояновская,  Е. В. Кухтин,  
О. С. Воронина  //  Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення
енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали III
міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 13–17 червня 2011 р. / Бєлгород.
держ. техн. ун-т, Спілка наук. та інж. об’єднань, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва 
та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2011. – C. 241–242.

542. Стратегічні  пріоритети  розвитку  промисловості  будівельних
матеріалів регіону / В. І. Торкатюк, О. І. Васильєв, В. В. Жван, М. В. Волкова //
Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур
в умовах ринку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ.
адмін.,  Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва. –  
Харків  :  ХНАМГ,  2011. – C. 7–8.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /29714/ , вільний).

http://eprints.kname.edu.ua/29714/
http://eprints.kname.edu.ua/29719/
http://eprints.kname.edu.ua/29856/
http://eprints.kname.edu.ua/29753/


543. Сучасні  напрями  енергозбереження  при  комплексній  реконструкції
застарілого житлового фонду / В. І. Торкатюк, Аболхасан Аліреза, І. А. Дмитрук,
С.  В.  Аксенова //  Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення
енерго-,  ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві  :  матеріали  
III міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Алушта  (АР  Крим),  13–17  червня  2011  р. /
Бєлгород. держ. техн. ун-т, Спілка наук. та інж. об’єднань, Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва  та  ін. – Алушта  (АР Крим) :  ХО НТТ КГ та  ПО :  ХНАМГ, 2011. – 
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правове  забезпечення  енерго-,  ресурсозбереження  в  житлово-комунальному
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В. І. Торкатюк, С. В. Кравцова, Н. С. Федоронько та ін. // Проблеми, перспективи
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т держ. упр., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2012. –
C. 66–67. –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/29724/   , свободный).

569. Інвестиційне  планування  енергозберігаючих  проектів  в  регіоні  /  
В.  І.  Торкатюк,  М.  П.  Пан,  О.  С.  Вороніна  //  ХХХVI научно-техническая
конференция  преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников  Харьковской
национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. –
Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 3 : Экономические науки. – С. 113–114.

570. Індикативне  управління  як  ефективне  управління  розвитком
житлового  будівництва  /  в.  І.  Торкатюк,  С.  А.  Левченко,  І.  М.  Гусь  та  ін.  //
Принципи  формування  економічних  параметрів  організаційно-технологічного
забезпечення  надійності  зведення  об’єктів  житлово-комунальной  галузі  :
матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, листопад 2012 р. / Харків.
обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Харків :  ХНАМГ, 2012. – C. 16–17.  – Існує електронна версія.  (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29287/ , вільний).

571. Інноваційно-інвестиційне  управління  будівельними  організаціями
України  /  В.  І.  Торкатюк,  І.  А. Дмитрук,  Н. Г.  Краснікова  та ін.  //  Принципи
формування економічних параметрів організаційно-технологічного забезпечення
надійності  зведення  об’єктів  житлово-комунальной  галузі  :  матеріали  міжнар.
наук.-практ. інтернет-конф., Харків, листопад 2012 р. / Харків. обл. держ. адмін.,
Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ,
2012. – C. 16–17.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /29201/ , вільний). 

572. Інноваційно-інвестиційний  менеджмент  будівельних  організацій
України /  В. І. Торкатюк,  С. В. Кравцова, Н. С. Виноградська  та ін.  //  ХХХVI
научно-техническая  конференция  преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников
Харьковской  национальной  академии  городского  хозяйства  :  программа  и  тез.
докл. :  в  3  ч.  –  Харьков  :  ХНАГХ,  2012. –  Ч.  3  :  Экономические  науки.  –  
С. 105–107.

573. Інтеграція підприємств будівельного комплексу України до світового
господарства / В. І. Торкатюк, Ф. Т. Шумаков, О. В. Якименко та ін. // Принципи
формування економічних параметрів організаційно-технологічного забезпечення
надійності  зведення  об’єктів  житлово-комунальной  галузі  :  матеріали  міжнар.
наук.-практ. інтернет-конф., Харків, листопад 2012 р. / Харків. обл. держ. адмін.,
Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2012. – C. 26–27.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /29206/ , вільний). 
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574. Класифікаційні ознаки опису трудових ресурсів освітніх проектів  /  
В.  І. Торкатюк, О. С. Салтанова, С. В. Мозговий та ін. //  Сталий розвиток міст.
Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку : матеріали
IХ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Німец. дослід. 
ін-т  держ.  упр.,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  ХНАМГ,  
2012. – C. 198–199.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29826/ , вільний). 

575. Класична  концепція  муніципального  маркетингу  та  її  роль  у
підвищенні  конкурентоспроможності  міста  /  В.  М.  Бабаєв,  В.  І.  Торкатюк  //
ХХХVI научно-техническая  конференция  преподавателей,  аспирантов  и
сотрудников  Харьковской  национальной  академии  городского  хозяйства  :
программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 3 : Экономические
науки. – С. 101–103.

576. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент персоналу» : для студ. 
5  курса  ден.  форми  навч.  спец.  «ОіА» /  В.  І.  Торкатюк,  А.  Л.  Шутенко,  
В. В. Коненко ; Харків. нац. акад. міськ госп-ва.  – Харків :  ХНАМГ, 2012. – 
76 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/27294/ ,
вільний).

577.Концептуальная модель инновационного потенциала  энергосбережения
в  жилищно-коммунальных  предприятиях /  В.  И.  Торкатюк, 
Н. П. Пан, В. В. Коненко и др. //  Проблеми, перспективи та нормативно-правове
забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві :
матеріали  IV міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Алушта  (АР  Крим),  11–15  червня  
2012 р. / Бєлгород. держ. техн. ун-т ім. В. Г. Шухова, Спілка наук. та інж. об’єднань
України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ
та ПО : ХНАМГ, 2012. – C. 180–183.  –  Существует электронная версия. (Режим
доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/32268/ , свободный). 

578.Логістична система інвестиційного забезпечення житлово-комунального
господарства  міста  /  В.  І.  Торкатюк,  О.  М.  Овчелупова,  
А.  Ю.  Кучма  та  ін.  //  Принципи  формування  економічних  параметрів
організаційно-технологічного забезпечення надійності зведення об’єктів житлово-
комунальной  галузі  :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф.,  Харків,
листопад 2012 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком. Харків. нац.
акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  ХНАМГ,  2012. – C. 42–43.  –  
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:  http://eprints.kname.edu.ua/29244/  
вільний). 

579. Математические  методы  и  модели  в  экономике :  монография  /  
В.  И. Торкатюк, А.  И. Колосов, В. Н. Бабаев и др. ; Харьков. нац. акад.  гор.  
хоз-ва. –  Харьков :  ХНАГХ, 2012. – 321 с. –  Существует  электронная  версия.
(Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/25076/ , свободный). 
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580. Место и роль ресурсосбережения и энергетической эффективности в
развитии муниципалитетов /  В.  И. Торкатюк, О. В. Хомутенко, И. А. Спутай 
и  др.  //  Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали IV міжнар.
наук.-практ. конф.,  Алушта (АР Крим),  11–15 червня  2012 р. / Бєлгород. держ.
техн. ун-т ім. В. Г. Шухова, Спілка наук. та інж. об’єднань України, Харків. нац.
акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ,
2012. – C.  215–217. –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/32285/ , свободный).

581. Методи  оцінки  альтернативних  проектів  стратегій  регіонального
розвитку /  В.  І.  Торкатюк, Н.  А.  Олейникова, Т.  Є.  Бутенко  та  ін.  //  Сталий
розвиток  міст.  Управління  проектами  і  програмами  міського  і  регіонального
розвитку  : матеріали  IХ  міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ.
адмін., Німец. дослід. ін-т держ. упр., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва  та ін. –
Харків : ХНАМГ, 2012. – C. 41–42.  – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29706/ , вільний).

582. Методика оцінки стійкості функціонування будівельних підприємств / 
В.  І.  Торкатюк,  С.  А.  Степаненко,  Г.  В.  Черноморденко  та  ін.  //  Принципи
формування економічних параметрів організаційно-технологічного забезпечення
надійності  зведення  об’єктів  житлово-комунальной  галузі  :  матеріали  міжнар.
наук.-практ. інтернет-конф., Харків, листопад 2012 р. / Харків. обл. держ. адмін.,
Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ,
2012. – C. 85–86.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /29284/ , вільний). 

583. Методичнi вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни
«Диверсифікація будівельного  підприємства»  :  для  студ.  5  курсу  ден.  форми
навч. спец.  «ЕП» /  Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ;  уклад.: В. І. Торкатюк,  
А.  Л.  Шутенко,  В.  В.  Коненко.  –  Харків  : ХНАМГ,  2012.  – 11  с.  –  Існує
електронна версія. (Режим доступу:   http://eprints.kname.edu.ua/27292/ , вільний). 

584. Методичнi вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
«Диверсифікація будівельного  підприємства»  :  для  студ.  5  курсу  ден.  форми
навч. спец.  «ЕП» /  Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ;  уклад.: В. І. Торкатюк,  
А.  Л.  Шутенко,  В.  В.  Коненко.  –  Харків  : ХНАМГ,  2012.  – 11  с.  –  Існує
електронна версія. (Режим доступу:  http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /27289/ , вільний). 

585. Методичнi вказівки до проведення практичних занять і виконання
самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент персоналу» : для студ. 5 курсу
ден.  форми  навч.  спец.  «ОіА» /  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  ;  уклад.:  
В.  І.  Торкатюк,  А.  Л.  Шутенко,  В.  В.  Коненко.  –  Харків  : ХНАМГ,  2012.  – 
39 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/27293/   ,
вільний). 
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586. Механика, конструктивные технологии предварительного напряжения
тонкостенных конструкций /  В.  И.  Торкатюк,  Г.  Ф.  Скала,  Муфтах  Ахмади и
др.  //  Строительство,  реконструкция  и  восстановление  зданий  городского
хозяйства :  материалы III междунар.  науч.-техн.  интернет-конф.,  Харьков, 15
апреля – 15 мая 2012 г. / Харьков. обл. террит. акад. стр-ва Украины, Моск. гос.
акад. коммун. хоз-ва и стр-ва, Харьков. нац. акад.  гор.  хоз-ва  и др. – Харьков :
ХНАГХ, 2012. – C. 173–177.

587. Моделювання структури економічного механізму малих будівельних
підприємств / В. І. Торкатюк, О. О. Безцінний, Д. В. Соколов та ін. // Принципи
формування економічних параметрів організаційно-технологічного забезпечення
надійності  зведення  об’єктів  житлово-комунальної  галузі  :  матеріали  міжнар.
наук.-практ. інтернет-конф., Харків, листопад 2012 р. / Харків. обл. держ. адмін.,
Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2012. – C. 49.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29248/   , вільний). 

588. Моя  любов  –  Академія!  :  біобібліогр.  покажчик  /  уклад.:  
Н.  Б.  Давидова,  О.  М.  Науменко  ;  редкол.:  В.  М.  Бабаєв  (відпов.  ред.),  
Г. В. Стадник, В. І. Торкатюк та ін. ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :
ХНАМГ, 2012. – 192 с. : іл.

589. Напрями  забезпечення  інноваційного  розвитку  регіонів  /  
В. І. Торкатюк, А. І. Васильєв, Д. В. Бутнік та ін. // ХХХVI научно-техническая
конференция  преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников  Харьковской
национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. –
Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 3 : Экономические науки. – С. 83–84.

590. Наскрізна  програма  проходження  практики  студентів  кафедри
економіки будівництва : для студ. ден. і заоч. форм навч. спец.  «ЕП» /  Харків.
нац.  акад. міськ. госп-ва ;  уклад.: В. М. Тимошенко, В. І. Торкатюк. – Харків :
ХНАМГ,  2012.  – 32  с. –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/25294/   , вільний). 

591. Оптимизация  систем  управления  территориальными  жилищно-
коммунальными  комплексами /  В.  И.  Торкатюк,  Е.  Ю.  Покровская,  
Ю. Ю. Усенко и др. // ХХХVI научно-техническая конференция преподавателей,
аспирантов  и  сотрудников  Харьковской  национальной  академии  городского
хозяйства : программа и тез.  докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 3 :
Экономические науки. – С. 97–99.

592. 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. – Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/25389/ ,
свободный).
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593. Організаційно-економічні  форми  управління  мотивацією
впровадження енергозберігаючих технологій  / В. І. Торкатюк, О. Ю. Прижкова,
О.  С.  Нікіфоров  та  ін.  //  Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове
забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві :
матеріали  IV міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Алушта  (АР  Крим),  11–15  червня  
2012  р. /  Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т  ім.  В.  Г.  Шухова,  Спілка  наук.  та  інж.
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розвитку у житловому будівництві / В. І. Торкатюк, Є. В. Мураєв, Н. І. Ігнатова 
та  ін.  //  Принципи  формування  економічних  параметрів  організаційно-
технологічного забезпечення надійності зведення об’єктів житлово-комунальной
галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, листопад 2012 р. /
Харків.  обл. держ.  адмін.,  Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  
госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2012. – C. 113–114.  – Існує електронна версія.
(Режим доступу:   http://eprints.kname.edu.ua/29298/   , вільний). 

616. Програма  навчальної  дисципліни  та  робоча  програма  навчальної
дисципліни «Економіка технічної експлуатації будівель» : для студ. 6 курсу заоч.
форми  навч.  спец.  «МБГ»  /  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  ;  уклад.:  
В. І. Торкатюк, Т. А. Пушкар. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 14 с. – Існує електронна
версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25020/ , вільний). 

617. Програма  навчальної  дисципліни  та  робоча  програма  навчальної
дисципліни «Комерційна діяльність» : для студ. 2 курсу ден. форми навч. напр.
підгот.  «Менеджмент»  /  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  ;  уклад.:  
В.  І.  Торкатюк,  А.  Л.  Шутенко,  В.  В.  Коненко.  –  Харків  : ХНАМГ,  2012.  – 
15 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:   http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /25461/ ,
вільний). 

618. Програма  навчальної  дисципліни  та  робоча  програма  навчальної
дисципліни «Комерційна робота» : для студ. 4 курсу заоч. форми навч. напр.
підгот.  «ТТ (за видами трансп.)» /  Харків. нац. акад.  міськ. госп-ва ;  уклад.:  
В.  І.  Торкатюк,  В.  В.  Коненко.  –  Харків  : ХНАМГ,  2012.  – 20  с. –  Існує
електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25462/ , вільний). 

619. Проектний підхід в механізмі державного управління / В. М. Бабаєв, 
В.  І.  Торкатюк  //  Сталий  розвиток  міст.  Управління  проектами  і  програмами
міського і регіонального розвитку  : матеріали  IХ  міжнар. наук.-практ. інтернет-
конф. / Харків. обл. держ. адмін., Німец. дослід. ін-т держ. упр., Харків. нац. акад.
міськ. госп-ва  та ін. – Харків : ХНАМГ, 2012. – C. 106–107.  – Існує електронна
версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29745/ , вільний). 

620. Процес  зведення  будинків  в  умовах  комплексної  реконструкції
міських  районів  /  В.  І.  Торкатюк,  Н.  О.  Шевченко,  Л.  О.  Биченко  та  ін.  //
Принципи  формування  економічних  параметрів  організаційно-технологічного
забезпечення  надійності  зведення  об’єктів  житлово-комунальной  галузі  :
матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, листопад 2012 р. / Харків.
обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Харків : ХНАМГ, 2012. – C. 119–121. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29302/ , вільний). 

621. Пути улучшения системы управления муниципальным образованием /
В.  І. Торкатюк, О. В. Хомутенко, И. А. Спутай и др. //  Сталий розвиток міст.
Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку : матеріали
IХ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Німец. дослід.
ін-т держ. упр., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2012. –
C. 125–127. –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/29770/ , свободный).
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622. Развитие  ресурсосбережения  как  одно  из  главных  направлений
обеспечения  устойчивого  развития /  В.  И.  Торкатюк, И.  Л.  Полчанинова,
В. В. Дымченко и  др. //  Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове
забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві :
матеріали  IV міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Алушта  (АР  Крим),  11–15  червня
2012 р. /  Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т  ім.  В.  Г.  Шухова,  Спілка  наук.  та  інж.
об’єднань України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) :
ХО НТТ КГ та  ПО :  ХНАМГ,  2012. – C.  207–209.  –  Существует  электронная
версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/32280/  , свободный).

623. Реалізація  державних  программ  житлового  будівництва  /  
В.  І.  Торкатюк, Е. О. Мельник, Л. В. Курілко та ін.  //  Принципи формування
економічних  параметрів  організаційно-технологічного  забезпечення  надійності
зведення  об’єктів  житлово-комунальной галузі  :  матеріали міжнар.  наук.-практ.
інтернет-конф.,  Харків,  листопад  2012  р. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,  
Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2012. – C. 19–21.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /29203/ , вільний). 

624. Регіональна  політика  як  інструмент  регулювання  економічних
процесів в Україні  /  В. І.  Торкатюк, Н. А. Олейникова,  Т. Є. Бутенко та ін.  //
ХХХVI научно-техническая  конференция  преподавателей,  аспирантов  и
сотрудников  Харьковской  национальной  академии  городского  хозяйства  :
программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 3 : Экономические
науки. – С. 93–95.

625. Реконструкція  житла:  концепція  стимулювання будівельних фірм  /  
В. І. Торкатюк, І. Л. Железнякова, Ю. В. Белаш та ін. //  Принципи формування
економічних  параметрів  організаційно-технологічного  забезпечення  надійності
зведення  об’єктів  житлово-комунальной галузі  :  матеріали міжнар.  наук.-практ.
інтернет-конф.,  Харків,  листопад  2012  р. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,  
Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2012. – C. 81–82.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /29281/ , вільний). 

626. Ресурсосбережение  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве  /
В. И. Торкатюк, Е. Ю. Покровская, Ю. Ю. Усенко и др. // Проблеми, перспективи
та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,  ресурсозбереження  в  житлово-
комунальному господарстві  :  матеріали  IV міжнар. наук.-практ. конф.,  Алушта
(АР  Крим),  11–15  червня  2012  р. /  Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т  ім.  
В. Г. Шухова, Спілка наук. та інж. об’єднань України, Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2012. – C. 217–
219. –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/32286/  , свободный).
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627. Ресурсосбережение  в  многоквартирном  жилом  доме  /  
В. И. Торкатюк, О. Ю. Александрова, И. Н. Гусь и др. // Проблеми, перспективи
та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,  ресурсозбереження  в  житлово-
комунальному господарстві  :  матеріали  IV міжнар. наук.-практ. конф.,  Алушта
(АР Крим),  11–15 червня  2012 р. / Бєлгород. держ. техн. ун-т ім. В. Г. Шухова,
Спілка наук. та інж. об’єднань України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Алушта (АР Крим) :  ХО  НТТ  КГ  та  ПО  :  ХНАМГ,  2012. – C.  212–213. –
Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/32282/  , свободный).

628. Розробка  моделі  формування  портфеля  будівельних  проектів  /  
В.  І.  Торкатюк, О.  І.  Жилінська, С.  А.  Свічка  та  ін.  //  Сталий розвиток міст.
Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку : матеріали
IХ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Німец. дослід.
ін-т  держ.  упр.,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  ХНАМГ,  
2012. – C. 25–26.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29697/ , вільний). 

629. Система  реформування  ціноутворення  у  будівництві  України  /  
В. І. Торкатюк, Т. П. Бережна, О. В. Колосова та ін. //  Принципи формування
економічних  параметрів  організаційно-технологічного  забезпечення  надійності
зведення  об’єктів  житлово-комунальной галузі  :  матеріали міжнар.  наук.-практ.
інтернет-конф.,  Харків,  листопад  2012  р. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,  
Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2012. – C. 51–53.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29253/   , вільний). 

630. Система  управління  якістю  в  будівництві  /  В.  І.  Торкатюк,
О. В. Леуненко, Л. П. Вороновська та ін. //  Принципи формування економічних
параметрів  організаційно-технологічного  забезпечення  надійності  зведення
об’єктів житлово-комунальной галузі  :  матеріали міжнар. наук.-практ.  інтернет-
конф.,  Харків,  листопад  2012  р. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,  Харків.  
міськ.  виконком,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2012. – C. 114–116.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29299/ , вільний). 

631. Совершенствование  региональной  инвестиционной  политики  /  
В.  И.  Торкатюк,  И.  А.  Дмитрук,  Л.  А.  Быченко и  др.  //  ХХХVI научно-
техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской
национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. –
Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 3 : Экономические науки. – С. 95–97.

632. Создание  систем  управления  проектами  на  отечественных
предприятиях /  В.  И. Торкатюк, И. А. Дмитрук, Л. А. Быченко и др. //  Сталий
розвиток  міст.  Управління  проектами  і  програмами  міського  і  регіонального
розвитку  : матеріали  IХ  міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ.
адмін., Німец. дослід. ін-т держ. упр., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва  та ін. –
Харків :  ХНАМГ, 2012. – C. 31–33.  –  Существует  электронная версия.  (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/29701/ , свободный).
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633. Створення  інституційного  середовища  для  управління  соціально-
економічним розвитком регіону /  В. І. Торкатюк, О. І. Жилінська, С. А. Свечка 
та ін.  //  ХХХVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и
сотрудников  Харьковской  национальной  академии  городского  хозяйства  :
программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 3 : Экономические
науки. – С. 85–86.

634. Стратегія  розвитку  інвестиційно-будівельного  комплексу  /  
В. М. Бабаєв,  В. І. Торкатюк //  Принципи формування економічних параметрів
організаційно-технологічного забезпечення надійності зведення об’єктів житлово-
комунальної  галузі  :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф.,  Харків,
листопад 2012 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац.
акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2012. – C. 5–6.  – Існує електронна
версія. (Режим доступу: http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /29113/ , вільний). 

635. Теоретичні аспекти формування капіталу будівельного підприємства / 
В.  І.  Торкатюк,  А.  С.  Вишетравська,  В.  С.  Нотієвський  та  ін.  //  Принципи
формування економічних параметрів організаційно-технологічного забезпечення
надійності  зведення  об’єктів  житлово-комунальної  галузі  :  матеріали  міжнар.
наук.-практ. інтернет-конф., Харків, листопад 2012 р. / Харків. обл. держ. адмін.,
Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2012. – C. 22–23.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29204/ , вільний). 

636. Теоретичні  засади  формування  потенціалу  підприємств  /  
В.  І.  Торкатюк,  О.  С.  Салтанова,  С.  В.  Мозговий  та  ін.  //  ХХХVI научно-
техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской
национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. –
Харьков  :  ХНАГХ,  2012. –  Ч.  3  :  Экономические  науки.  –  
С. 103–105.

637. Теоретичні  основи  ресурсозбереження  у  регіональній  економіці  /  
В. І. Торкатюк, О. В. Чупилко, О. І. Кириченко та ін. // Проблеми, перспективи та
нормативно-правове  забезпечення  енерго-,  ресурсозбереження  в  житлово-
комунальному господарстві : матеріали  IV міжнар. наук.-практ. конф.,  Алушта  
(АР Крим),  11–15 червня  2012 р. / Бєлгород. держ. техн. ун-т ім. В. Г. Шухова,
Спілка наук. та інж. об’єднань України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. –
Алушта (АР  Крим)  :  ХО  НТТ  КГ  та  ПО :  ХНАМГ,  2012. –  C.  221–222.  –  
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу: http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /32288/ ,
вільний).

638. Трансформація підприємств будівельної галузі до ринкових відносин /
В. І. Торкатюк, О. П. Бубенко, Е. Ю. Шевченко та ін.  //  Принципи формування
економічних  параметрів  організаційно-технологічного  забезпечення  надійності
зведення  об’єктів  житлово-комунальної  галузі  :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.
інтернет-конф.,  Харків,  листопад  2012  р. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,  
Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2012. – C. 17–19.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29202/ , вільний). 
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639. Управління  еколого-економічними  ризиками  інноваційних
енергозберігаючих  проектів  у  будівництві  /  В.  І.  Торкатюк, С.  В.  Кравцова,  
Н.  С.  Федоронько  та  ін.  //  Сталий  розвиток  міст.  Управління  проектами  і
програмами міського і регіонального розвитку : матеріали IХ міжнар. наук.-практ.
інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Німец. дослід. ін-т держ. упр., Харків.
нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  ХНАМГ,  2012. – C. 33–34.  –  
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:  http://eprints.kname.edu.ua/29702/ ,
вільний). 

640. Управління  комунікаціями  проекту  /  В.  І.  Торкатюк, 
Л. П. Вороновская, С. В. Аксьонова та ін. //  Сталий розвиток міст. Управління
проектами і програмами міського і регіонального розвитку : матеріали IХ міжнар.
наук.-практ.  інтернет-конф. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,  Німец.  дослід.  
ін-т  держ.  упр.,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2012. – C. 196–198.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29825/ , вільний). 

641. Управління  логістичними  потоками  будівельного  виробництва  /  
В.  І.  Торкатюк,  В.  В.  Благой,  С.  О.  Ларіна  та  ін.  //  Принципи  формування
економічних  параметрів  організаційно-технологічного  забезпечення  надійності
зведення  об’єктів  житлово-комунальной галузі  :  матеріали міжнар.  наук.-практ.
інтернет-конф.,  Харків,  листопад  2012  р. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,  
Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2012. – C. 45–46.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29246/ , вільний). 

642. Управління  підприємством  житлово-комунального  господарства  в
умовах стратегічних змін / В. І. Торкатюк, Т. І. Світлична, О. А. Карлова та ін. //
ХХХVI научно-техническая  конференция  преподавателей,  аспирантов  и
сотрудников  Харьковской  национальной  академии  городского  хозяйства  :
программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 3 : Экономические
науки. – С. 87–88.

643. Управління проектами через тарифне регулювання / В. І. Торкатюк, 
О.  Ю. Прижкова,  О.  С.  Нікіфоров та  ін.  //  Сталий розвиток міст.  Управління
проектами і програмами міського і регіонального розвитку : матеріали IХ міжнар.
наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Німец. дослід. ін-т держ.
упр., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2012. – C. 16–17. –
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:  http://eprints.kname.edu.ua/29692/ ,
вільний). 

644. Управління  якістю  управління  проектами  в  мультипроектному
середовищі / В. І. Торкатюк, А. І. Васильєв, Д. В. Бутнік та ін. // Сталий розвиток
міст.  Управління  проектами  і  програмами  міського  і  регіонального  розвитку  :
матеріали  IХ  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,
Німец. дослід. ін-т держ. упр., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва  та ін. – Харків :
ХНАМГ,  2012. – C. 26–28.   –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29698/ , вільний). 
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645. Уровень  инновационного  пути  развития  нефтегазового  сектора  /  
В. И. Торкатюк, В. В. Коненко, С. В. Бутник и др. // ХХХVI научно-техническая
конференция  преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников  Харьковской
национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. –
Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 3 : Экономические науки. – С. 92–93.

646. Фактори  ризику  в  управлінні  проектами  в  будівництва  /  
В.  І.  Торкатюк,  Т.  І  Світлична, О.  А.  Карлова та  ін.  //  Сталий розвиток міст.
Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку : матеріали
IХ  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,  Німец.  
дослід.  ін-т  держ.  упр.,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2012. – C. 47–49.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29710/ , вільний). 

647. Финансовая оценка проектов как основная составляющая успешного
осуществления  управления  проектами  энергосбережения  промышленного
предприятия  /  В.  И.  Торкатюк,  А.  А.  Рябьев,  Ван  Чжицзян  и  др. //  Сталий
розвиток  міст.  Управління  проектами  і  програмами  міського  і  регіонального
розвитку  : матеріали  IХ  міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ.
адмін., Німец. дослід. ін-т держ. упр., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва  та ін. –
Харків :  ХНАМГ, 2012. – C. 42–44.  –  Существует  электронная версия.  (Режим
доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/29707/ , свободный).

648. Формування механізму управління ресурсозбереженням у житлово-
комунальному господарстві регіону  / В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк //  Проблеми,
перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в
житлово-комунальному господарстві : матеріали  IV міжнар. наук.-практ. конф.,
Алушта  (АР  Крим),  11–15  червня  2012  р. /  Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т  
ім. В. Г. Шухова, Спілка наук. та інж. об’єднань України, Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2012. – C. 9–
10.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /32011/ , вільний).

649. Формування мотиваційного механізму управління енергозбереженням
у житлово-комунальному господарстві регіону / В. І. Торкатюк, Н. А. Олейникова,
Т.  Є.  Бутенко  та  ін.  //  Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове
забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві :
матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 11–15 червня 2012 р.
/  Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т  ім.  В.  Г.  Шухова,  Спілка  наук.  та  інж.  об’єднань
України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ
та ПО : ХНАМГ, 2012. –  C. 225–22  – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /32290/ , вільний).

650. Функціонально-технологічні  особливості  системи  організації
інвестування у житлове будівництво / В. І. Торкатюк, Ю. Ю. Бутнік // Принципи
формування економічних параметрів організаційно-технологічного забезпечення
надійності  зведення  об’єктів  житлово-комунальної  галузі  :  матеріали  міжнар.
наук.-практ. інтернет-конф., Харків, листопад 2012 р. / Харків. обл. держ. адмін.,
Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін. –  Харків  :  
ХНАМГ,  2012. – C. 58–59.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29257/    , вільний). 
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651. Ціннісно-орієнтований  підхід  до  розподілу  відповідальності  за
прийняття проектних рішень під час реалізації проекту  /  В. І. Торкатюк, Ахмед
Абдульсахіб  Абдуль  Амер,  Аболхасан  Аліреза  та  ін.  //  Сталий розвиток міст.
Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку : матеріали
IХ  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,  
Німец. дослід. ін-т держ. упр., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва  та ін. – Харків :
ХНАМГ,  2012. – C. 30–31.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/29700/ , вільний). 

652. Экономические условия эффективного внедрения энергосберегающих
технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве  / В.  И. Торкатюк, А. А. Рябев,
Ван  Чжицзян  и  др.  //  Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове
забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві :
матеріали  IV міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Алушта  (АР  Крим),  11–15  червня  
2012  р. /  Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т  ім.  В.  Г.  Шухова,  Спілка  наук.  та  інж.
об’єднань України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) :
ХО НТТ КГ та  ПО :  ХНАМГ,  2012. – C.  196–199.  –  Существует  электронная
версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/32276/  , свободный).
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653. Аналіз  економіко-організаційних  аспектів  міського  управління  в
населених пунктах  /  В.  І.  Торкатюк,  М.  В.  Євтушенко  //  Проблемы теории и
практики  городского  управления  (экономико-правовой  аспект)  :  материалы  IХ
междунар.  науч.-практ.  конф. из  цикла  междунар.  науч.-практ.  конф. «Город,
регион, государство», Донецк, 31 октября – 1 ноября 2013 г. – Донецк : Ноулидж,
2013. – C. 47–49.

654. Аналіз  конкурентної  стійкості  регіону  як  найголовнішого  фактору
інвестиційної привабливості / В. І. Торкатюк, Ф. Т. Шумаков, О. В. Якименко  
та  ін.  //  Формування  економічних  структур  землеустрою,  будівництва  та
управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення : матеріали міжнар. наук.-практ.
інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац.
ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. –  Харків  :  ХНУМГ
 ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 95–96. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/37970/ , вільний).

655. Анализ факторов и условий эффективности инновационной стратегии
развития  строительных  предприятий /  В.  И.  Торкатюк,  И.  А.  Козинская,  
Н. И. Кузичкина и др. // Сучасна економічна наука: теорія і практика : матеріали
III всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.,  Полтава,  7–8 листопада 2013 р. / Полтав.
нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – C. 155–157.

656. Аналітичні  підходи  до  раціонального  використання  земель  в
населених  пунктах / В.  І.  Торкатюк,  М.  В.  Євтушенко  //  Комунальне
господарство міст : наук.-техн. зб. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. –
Вип.  111.  –  С. 79–83. –  (Серія:  Економічні  науки). –  Існує  електронна версія.
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35389/ , вільний).

http://eprints.kname.edu.ua/35389/
http://eprints.kname.edu.ua/37970/
http://eprints.kname.edu.ua/32276/
http://eprints.kname.edu.ua/29700/


657. Арендные отношения в инвестиционно-строительной деятельности / 
В. И. Торкатюк, О. С. Лисичкина, И. Н. Гусь и др. // Сучасна економічна наука:
теорія і  практика :  матеріали  III всеукр.  наук.-практ.  інтернет-конф.,  Полтава,  
7–8 листопада 2013 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава :
ПолтНТУ, 2013. – C. 220–222.

658. Базові  засади  стратегічного  аналізу  інвестиційної  стратегії
будівельного підприємства  /  В. І.  Торкатюк, Н. Г. Русланова, В. В. Сосонна //
Сучасна економічна наука: теорія і практика : матеріали  III всеукр. наук.-практ.
інтернет-конф., Полтава, 7–8 листопада 2013 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія
Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – C. 98–100.

659. Бизнес-планирование в строительных организациях / В. И. Торкатюк, 
Т.  П.  Бережная,  Е.  В.  Кухтин  и  др.  //  Формування  економічних  структур
землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення :
матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Харків.
міськ.  виконком,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. –
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 49–50. – Существует электронная
версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/37949/  , свободный).

660. Вдосконалення  організації  служби  в  органах  місцевого
самоврядування  як  чинник  ефективного  регіонального  управління /  
В.  І.  Торкатюк,  О.  П. Бубенко,  В.  О.  Кулік  та ін.  //  Формування економічних
структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми,
рішення  :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф. /  Харків.  обл. держ.
адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова
та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 28–30. – Існує електронна
версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/37905/ , вільний).

661. Взаимодействие власти и бизнеса в развитии экономики регионов /  
В. И. Торкатюк, Н. И. Игнатова, Е. В. Кухтин и др. //  Менеджмент міського та
регіонального  розвитку  :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Харків,  
28–29 березня 2013 р.  / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків.
нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. –  Харків  :  ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 45–46.  –  Существует электронная версия. (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/32352/ , свободный).

662. Використання  системи  збалансованих  показників  при  оцінці
конкурентних  переваг  системи  управління будівельного  підприємства  /
В. І. Торкатюк,  А.  С.  Вишнетравська,  О.  В.  Чупілко,  О.  І.  Кириченко  //
Формування  економічних  структур  землеустрою,  будівництва  та  управління
нерухомістю: стан, проблеми, рішення : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-
конф. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,  Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2013. – C. 90–91. –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/37965/ , вільний).
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663. Впровадження  енергозабезпечення у  теплопостачанні  /  
В. І. Торкатюк, О. П. Бубенко, Е. Ю. Шевченко та ін. // Проблеми, перспективи та
нормативно-правове  забезпечення  енерго-,  ресурсозбереження  в  житлово-
комунальному господарстві  :  матеріали  V міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Алушта  
(АР Крим),  10–14 червня  2013 р. / Бєлгород. держ. техн. ун-т ім. В. Г. Шухова,
Спілка  наук.  та  інж.  об’єднань  України,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  
ім. О. М. Бекетова та ін. – Алушта (АР Крим)  : ХО НТТ КГ та ПО : ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 74–76. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/36672/ , вільний)

664. Государственная  энергосберегающая  политика  /  В.  И.  Торкатюк, 
А. Л. Шутенко, А. В. Баржина и др. //  Проблеми, перспективи та нормативно-
правове  забезпечення  енерго-,  ресурсозбереження  в  житлово-комунальному
господарстві  :  матеріали  V міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Алушта  (АР  Крим),  
10–14 червня 2013 р. / Бєлгород. держ. техн. ун-т ім. В. Г. Шухова, Спілка наук. та
інж. об’єднань України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. –
Алушта (АР Крим)  : ХО НТТ КГ та ПО : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 
C. 208–211. 

665. Державне  фінансування  інноваційного  ресурсозбереження  /
В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко //  Проблеми, перспективи та нормативно-правове
забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві :
матеріали  V міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Алушта  (АР  Крим),  10–14  червня  
2013  р. /  Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т  ім.  В.  Г.  Шухова,  Спілка  наук.  
та інж. об’єднань України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та
ін. – Алушта (АР Крим)  :  ХО НТТ КГ та ПО : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,  
2013. – C.  11–13.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/36647/ , вільний).

666. Діагностування виробничого потенціалу будівельного підприємства / 
В. І. Торкатюк, А. С. Шило, Т. П. Бережна // Сучасна економічна наука: теорія і
практика  :  матеріали  III всеукр.  наук.-практ.  інтернет-конф.,  Полтава,  
7–8 листопада 2013 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава :
ПолтНТУ, 2013. – C. 93–95.

667. Дослідження теоретичних положень щодо сутності та методів оцінки
рівнів  фінансової  безпеки  /  І.  Л.  Железнякова,  В.  І.  Торкатюк  //  Управління
фінансово-економічною  безпекою:  інформаційно-аналітичне  забезпечення  та
конкурентна розвідка : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  Ялта (АР Крим),  
30  вересня  –  6  жовтня  2013  р. /  Харків.  міська  рада,  Всеукр.  спілка  вчених-
економістів, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 65–67.  – Існує електронна версія. (Режим
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38598/ , вільний).

668. Економічний  потенціал  ринку  житлового  будівництва  в  регіоні /  
В. І. Торкатюк, М. К. Сухонос, В. В. Сосонна та ін. //  Менеджмент міського та
регіонального  розвитку  :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Харків,  
28–29 березня 2013 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків.
нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. –  Харків  :  ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 36–38.  – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/32345/, вільний).
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669. Енергозбереження як пріоритетний напрямок реалізації інноваційного
потенціалу  будівельного  підприємства  /  В.  І.  Торкатюк,  Г.  В.  Стадник  //
Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали  V міжнар.
наук.-практ. конф.,  Алушта (АР Крим),  10–14 червня  2013 р. / Бєлгород. держ.
техн. ун-т ім. В. Г. Шухова, Спілка наук. та інж. об’єднань України, Харків. нац.
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та
ПО : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 185–186. 

670. Енергоресурсний  потенціал:  можливості  подолання  конфліктних
тенденцій  /  В.  І.  Торкатюк,  В.  В.  Коненко  //  Проблеми,  перспективи  та
нормативно-правове  забезпечення  енерго-,  ресурсозбереження  в  житлово-
комунальному господарстві  :  матеріали  V міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Алушта  
(АР Крим),  10–14 червня  2013 р. / Бєлгород. держ. техн. ун-т ім. В. Г. Шухова,
Спілка  наук.  та  інж.  об’єднань  України,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  
ім. О. М. Бекетова та ін. – Алушта (АР Крим)  : ХО НТТ КГ та ПО : ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 243–245. 

671. Задачі  та  основні  етапи  проведення  енергетичного  аудиту  /
В. І. Торкатюк, О. М. Овчелупова, А. Ю. Кучма та ін.// Проблеми, перспективи та
нормативно-правове  забезпечення  енерго-,  ресурсозбереження  в  житлово-
комунальному господарстві  :  матеріали  V міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Алушта  
(АР Крим),  10–14 червня  2013 р. / Бєлгород. держ. техн. ун-т ім. В. Г. Шухова,
Спілка  наук.  та  інж.  об’єднань  України,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  
ім. О. М. Бекетова та ін. – Алушта (АР Крим)  : ХО НТТ КГ та ПО : ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 250–252. 

672. Значение  анализа  финансового  состояния  предприятия  как
инструмента  для  принятия  управленческого  решения  /  А.  А.  Безценный,  
В.  И.  Торкатюк,  Д.  В.  Соколов  и  др.  //  Управління  фінансово-економічною
безпекою:  інформаційно-аналітичне  забезпечення  та  конкурентна  розвідка  :
матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  Ялта (АР Крим),  30 вересня – 6 жовтня  
2013 р. / Харків. міська рада, Всеукр. спілка вчених-економістів, Харків. нац. ун-т
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2013. – C.  27–29.  –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/38557/ , свободный).

673. Инновационное развитие экономики региона на основе активизации
инвестиционно-строительного комплекса / В.  И. Торкатюк,  И. Л. Полчанинова,  
А. А. Безценный и др. // Сучасна економічна наука: теорія і практика : матеріали
III всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.,  Полтава,  7–8 листопада 2013 р. /  Полтав.
нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – C. 105–106.

674. Инновационный потенциал и инвестиционный климат в Украине  /  
В. И. Торкатюк, И. Л. Железнякова, Ю. В. Белаш, С. О. Свечка //  Формування
економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан,
проблеми, рішення : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл.
держ.  адмін.,  Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  
ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 30–32. –
Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/37907/  
свободный).
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675. Інвестиційна  та  інноваційна  маркетингова  стратегія  розвитку
будівельних підприємств  /  В. І.  Торкатюк, А. Ю. Кучма, Д. В. Бутнік та ін. //
Сучасна економічна наука: теорія і практика : матеріали  III всеукр. наук.-практ.
інтернет-конф., Полтава, 7–8 листопада 2013 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія
Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – C. 112–114.

676. Інноваційний розвиток  регіону  і  система  безпеки  /  К.  В.  Кухтін,  
В.  І.  Торкатюк,  А.  Л.  Шутенко,  А.  В.  Баржина  //  Управління  фінансово-
економічною  безпекою:  інформаційно-аналітичне  забезпечення  та  конкурентна
розвідка : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  Ялта (АР Крим),  30 вересня –  
6 жовтня 2013 р. / Харків. міська рада, Всеукр. спілка вчених-економістів, Харків.
нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. – Харків :  ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 94–96.  – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/38625/ , вільний).

677. Інноваційно-інвестиційна  стратегія  як  інструмент  формування
конкурентних переваг будівельного піприємства / В. І. Торкатюк, Нікбін Фархад, О.
С. Салтанова та ін. // Сучасна економічна наука: теорія і практика : матеріали ІІІ
всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 7–8 листопада 2013 р. / Полтав. нац.. техн.. ун-т
ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – С. 191–192.

678. Інформаційний  менеджмент  ресурсозбереження  в  регіоні  /  
В.  І.  Торкатюк,  О.  В.  Леуненко,  М.  П.  Грицаненко  та  ін.  //  Проблеми,
перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в
житлово-комунальному  господарстві  :  матеріали  V міжнар.  наук.-практ.  конф.,
Алушта  (АР  Крим),  10–14  червня  2013  р. /  Бєлгород.  держ.  техн.  ун-т  
ім. В. Г. Шухова, Спілка наук. та інж. об’єднань України, Харків. нац. ун-т міськ.
госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Алушта (АР Крим)  : ХО НТТ КГ та ПО :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 237–239. 

679. Комплексна  оцінка  фінансової  безпеки  суб’єкта  підприємництва  /  
Г.  Ю.  Штерн,  В.  І.  Торкатюк,  Л.  О.  Биченко  та  ін.  //  Управління фінансово-
економічною  безпекою:  інформаційно-аналітичне  забезпечення  та  конкурентна
розвідка : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  Ялта (АР Крим),  30 вересня –  
6 жовтня 2013 р. / Харків. міська рада, Всеукр. спілка вчених-економістів, Харків.
нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. – Харків :  ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 188–190. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/38685/ , вільний).

680. Концептуальні  підходи  до  формування  стратегії  розвитку
регіонального  будівельного  комплексу  /  В.  І.  Торкатюк,  О.  М.  Овчелупова,  
А. Ю. Кучма та ін. // Менеджмент міського та регіонального розвитку : програма
та тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Харків,  28–29 березня  2013 р. / Харків.
обл. держ.  адмін.,  Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  
ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 42–43.–
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32350/ ,
вільний). 
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681. Концепция  формирования  современной  системы  управления
экономикой региона  / В. И. Торкатюк, А. Л. Шутенко, А. В. Баржина и др. //
Формування  економічних  структур  землеустрою,  будівництва  та  управління
нерухомістю: стан, проблеми, рішення : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-
конф. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. ун-т міськ.
госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. –  Харків  :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  
2013. – C. 97–98. –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/37972/ , свободный).

682. Методические  основы  оценки  финансовой  безопасности
предприятия /  Г.  В.  Стадник,  В.  И.  Торкатюк //  Управління  фінансово-
економічною  безпекою:  інформаційно-аналітичне  забезпечення  та  конкурентна
розвідка : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  Ялта (АР Крим),  30 вересня –  
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2013. – C.  30–31. –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/38558/ , вільний).

726. Системно-ситуационное рассмотрение управленческой деятельности
по обеспечению экономической безопасности / В. И. Торкатюк, А. П. Бубенко //
Управління  фінансово-економічною  безпекою:  інформаційно-аналітичне
забезпечення та конкурентна розвідка : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта
(АР Крим),  30 вересня – 6 жовтня  2013 р. / Харків. міська рада, Всеукр. спілка
вчених-економістів, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. –
Харків :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  2013. – C.  161–164.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/38666/  ,
свободный).

727. Составляющие  стратегии  устойчивого  развития  региона  /
В. И. Торкатюк, А. С. Вышетравская, Н. В. Бибик и др. // Менеджмент міського
та  регіонального  розвитку  :  програма  та  тези  доп.  міжнар.  наук.-практ.  конф.,
Харків, 28–29 березня 2013 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком,
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  та  ін. – Харків : ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова,  2013. – C. 43–45. –  Существует электронная версия. (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/32351/ , свободный).

728. Способы  повышения  конкурентоспособности  строительных
предприятий  в  современных  экономических  условиях /  В.  И.  Торкатюк,
Е. В. Кухтин, А. В. Баржина и др. // Сучасна економічна наука: теорія і практика :
матеріали III всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Полтава, 7–8 листопада 2013 р. /
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. –  Полтава  : ПолтНТУ, 2013. –  
C. 199–201.

729. Стимулирование  инновационного  развития  экономики  Украины  /  
В.  И. Торкатюк,  Ф. Т. Шумаков,  О. В.  Якименнко и др. //  Сучасна економічна
наука:  теорія  і  практика  :  матеріали  III всеукр.  наук.-практ.  інтернет-конф.,
Полтава, 7–8 листопада 2013 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. –
Полтава : ПолтНТУ, 2013. – C. 24–26.

730. Стратегічна  стійкість  будівельних підприємств та  її  забезпечення  в
умовах сталого розвитку  / В. І. Торкатюк, О. Ю. Покровська, С. В. Кравцова  
та ін. //  Менеджмент міського та регіонального розвитку : програма та тези доп.
міжнар. наук.-практ. конф.,  Харків,  28–29 березня  2013 р. /  Харків. обл. держ.
адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова
та  ін. –  Харків  :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  2013. – C. 146–147.  –  
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:  http://eprints.kname.edu.ua/32569/ ,
вільний).
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731. Стратегічне  управління  фінансово-економічною  безпекою
підприємства / О. Ю. Мельник, В. І. Торкатюк, Л. В. Курілко та ін. // Управління
фінансово-економічною  безпекою:  інформаційно-аналітичне  забезпечення  та
конкурентна розвідка : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  Ялта (АР Крим),  
30  вересня  –  6  жовтня  2013  р. /  Харків.  міська  рада,  Всеукр.  спілка  вчених-
економістів, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 105–106. – Існує електронна версія. (Режим
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38630/ , вільний).

732. Стратегічні  напрями  інноваційного  розвитку  підприємств  регіонів
України  /  В.  І.  Торкатюк,  І.  С.  Баландіна,  О.  В.  Чупілко  та  ін.  //  Сучасна
економічна наука: теорія і практика : матеріали  III всеукр. наук.-практ. інтернет-
конф.,  Полтава,  7–8  листопада  2013  р. /  Полтав.  нац.  техн.  ун-т  ім.  Юрія
Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – C. 108–110.

733. Стратегія  і  тактика  управління  економічною  безпекою  будівельних
підприємств  /  О.  В.  Якименнко,  В.  І.  Торкатюк,  Ф.  Т.  Шумаков  та  ін.  //
Управління  фінансово-економічною  безпекою:  інформаційно-аналітичне
забезпечення та конкурентна розвідка : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта
(АР Крим),  30 вересня – 6 жовтня  2013 р. / Харків. міська рада, Всеукр. спілка
вчених-економістів, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. –
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 208–209. – Існує електронна версія.
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38693/ , вільний).

734. Структура  технологічних  та  організаційно-технічних  заходів  з
енергозбереження на підприємстві  / В. І. Торкатюк, А. А. Рябєв, Ван Чжизян  
та  ін.  //  Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали  V міжнар.
наук.-практ. конф.,  Алушта (АР Крим),  10–14 червня  2013 р. / Бєлгород. держ.
техн. ун-т ім. В. Г. Шухова, Спілка наук. та інж. об’єднань України, Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим)  : ХО НТТ КГ та ПО : ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 225–227. 

735. Суть  і  задачі  нормалізації  енергоспоживання  / В.  І.  Торкатюк,  
Ф. Т. Шумаков, О. В. Якименко та ін. //  Проблеми, перспективи та нормативно-
правове  забезпечення  енерго-,  ресурсозбереження  в  житлово-комунальному
господарстві  :  матеріали  V міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Алушта  (АР  Крим),  
10–14 червня 2013 р. / Бєлгород. держ. техн. ун-т ім. В. Г. Шухова, Спілка наук. та
інж. об’єднань України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. –
Алушта (АР Крим)  : ХО НТТ КГ та ПО : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 
C. 223–225. 

736. Сучасні тенденції стратегії розвитку будівельних організацій в умовах
конкуренції  /  В.  І.  Торкатюк,  Чен Хуайген,  А.  А. Рябєв та  ін.  //  Менеджмент
міського та регіонального розвитку : програма та тези доп. міжнар. наук.-практ.
конф., Харків,  28–29 березня  2013 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ.
виконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  та ін. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 148–149. 
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737. Теоретико-методологічні  основи  ресурсозбереження  в  підвищенні
ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств / В. І. Торкатюк,  
Г. Г.  Соболева,  Т. І.  Світлична, Є. Ю. Гнатченко //  Проблеми, перспективи та
нормативно-правове  забезпечення  енерго-,  ресурсозбереження  в  житлово-
комунальному господарстві  :  матеріали  V міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Алушта  
(АР Крим),  10–14 червня  2013 р. / Бєлгород. держ. техн. ун-т ім. В. Г. Шухова,
Спілка  наук.  та  інж.  об’єднань  України,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  
ім. О. М. Бекетова та ін. – Алушта (АР Крим)  : ХО НТТ КГ та ПО : ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 241–242. 

738. Теоретические  аспекты  управления  инновационной  деятельностью
современных предприятий  / В.  И. Торкатюк,  Н. А. Олейникова,  Е. В. Мураев 
и др. //  Сучасна економічна наука: теорія і практика : матеріали III всеукр. наук.-
практ. інтернет-конф.,  Полтава,  7–8 листопада 2013 р. /  Полтав. нац. техн. ун-т 
ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – C. 14–16.

739. Теоретические основы  анализа  финансово-экономической
деятельности  строительного  предприятия  /  С.  А.  Левченко,  В.  И.  Торкатюк,  
И. Н. Гусь и др.  //  Управління фінансово-економічною безпекою: інформаційно-
аналітичне забезпечення та конкурентна розвідка : матеріали міжнар. наук.-практ.
конф.,  Ялта  (АР Крим),  30 вересня – 6 жовтня  2013 р. /  Харків.  міська рада,
Всеукр.  спілка  вчених-економістів,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  
ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. – Харків :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  2013. – 
C.  96–98.  –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/38626/  , свободный).

740. Теоретичні  аспекти  діагностики  соціально-економічного  розвитку
регіонів  України  /  В.  І.  Торкатюк,  О.  Ю.  Мельник,  Л.  В.  Курілко  та  ін.  //
Формування  економічних  структур  землеустрою,  будівництва  та  управління
нерухомістю: стан, проблеми, рішення : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-
конф. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. ун-т міськ.
госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. –  Харків  :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  
2013. – C. 11–12.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/37894/ , вільний).

741. Теоретичні  аспекти  механізму  соціально-економічного  розвитку
регіону  /  В.  М.  Бабаєв,  В.  І.  Торкатюк  //  Формування  економічних  структур
землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення :
матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Харків.
міськ.  виконком,  Харків.  нац.  ун-т міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. –  
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 5–6.  – Існує електронна версія.
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/37886/ , вільний).

742. Теоретичні  основи  ресурсозбереження  у  регіональній  економіці  / 
В. І. Торкатюк, Н. О. Шевченко, Л. А. Биченко та ін. // Проблеми, перспективи та
нормативно-правове  забезпечення  енерго-,  ресурсозбереження  в  житлово-
комунальному господарстві  :  матеріали  V міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Алушта  
(АР Крим),  10–14 червня  2013 р. / Бєлгород. держ. техн. ун-т ім. В. Г. Шухова,
Спілка  наук.  та  інж.  об’єднань  України,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  
ім. О. М. Бекетова та ін. – Алушта (АР Крим)  : ХО НТТ КГ та ПО : ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 239–241. 
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743.Управление  инвестиционными  процессами  в  комплексном  развитии
регионов / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк // Менеджмент міського
та регіонального розвитку : прогр. и тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., Харків,
28–29 березня 2013 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків.
нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. –  Харків  :  ХНУМГ  
ім.  О.  М.  Бекетова,  2013. – C. 4–6.  –  Существует  электронная  версия.  (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/32293/ , свободный).

744. Управління витратами будівельного підприємства як один із напрямів
підвищення ефективності його функціонування / В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк //
Сучасна економічна наука: теорія і практика : матеріали  III всеукр. наук.-практ.
інтернет-конф., Полтава, 7–8 листопада 2013 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія
Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – C. 189–190.

745.Управління  економічною  безпекою  будівельного  підприємства  на
основі відхилень порогових показників / А. А. Рябєв, В. І. Торкатюк, Чжизян Ван
та ін. //  Управління фінансово-економічною безпекою: інформаційно-аналітичне
забезпечення  та  конкурентна  розвідка  :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.  конф.,
Ялта (АР Крим),  30 вересня – 6 жовтня  2013 р. / Харків. міська рада, Всеукр.
спілка вчених-економістів, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та
ін. – Харків :  ХНУМГ ім.  О.  М.  Бекетова,  2013. – C.  127–129.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/38640/ ,
свободный).

746. Фінансовий  механізм  сталого  розвитку  економіки  України  /  
В. І. Торкатюк, Г. В. Стадник // Формування економічних структур землеустрою,
будівництва  та  управління  нерухомістю:  стан,  проблеми,  рішення  :  матеріали
міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,  Харків.  міськ.
виконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  та ін. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 9–10. – Існує електронна версія. (Режим
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/37893/ , вільний).

747. Финансово-экономические  проблемы  развития  городов /  
В.  И.  Торкатюк,  В.  В.  Коненко  //  Город.  Культура.  Цивилизация  :  материалы 
III междунар.  науч.-теор.  интернет-конф.,  Харьков,  апрель  – май 2013  г. /
Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова ; Моск. нац. акад. гор. хоз-ва и
стр-ва и др.  – Харьков  : ХНАГХ им.  А.  Н.  Бекетова,  2013. –  C.  207–209. –  
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32544/ ,
вільний).

748. Финансовые инструменты формирования рынка жилой недвижимости
Украины  в  современных  условиях  /  В.  И.  Торкатюк,  
Д. А.  Бесараб,  Д.  И.  Васильев и  др.  //  Формування  економічних  структур
землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення :
матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Харків.
міськ.  виконком,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. –
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 77–79. – Существует электронная
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749. Формирование  математического  аппарата  для  выбора  оптимальных
параметров  продукции  капитального  строительства :  монография /  
В. И. Торкатюк, А. И. Колосов, В. Н. Бабаев и др. ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва 
им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНАГХ им. А. Н. Бекетова, 2013. – 421 с.

750. Формирование  методологии  организационно-институционального
развития  системы  управления  экономикой  региона  /  В.  И.  Торкатюк,
Аболхасанзаде Алиреза, Т. В. Митина и др. // Формування економічних структур
землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення :
матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Харків.
міськ.  виконком,  Харків.  нац.  ун-т міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. –  
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 92–93. – Существует электронная
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В.  И.  Торкатюк,  Н.  И.  Игнатова,  Л.  П.  Вороновская и  др.  //  Формування
економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан,
проблеми,  рішення  :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф. /  Харків.  
обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.  
О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 99–100. –
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752. Формирование новых  подходов  к  энергосбережению  в  жилищно-
коммунальном комплексе  / В.  И. Торкатюк,  С. А.  Левченко, И. В. Гусь и др.  //
Проблеми,  перспективи  та  нормативно-правове  забезпечення  енерго-,
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали  V міжнар.
наук.-практ. конф.,  Алушта (АР Крим),  10–14 червня  2013 р. / Бєлгород. держ.
техн. ун-т ім. В. Г. Шухова, Спілка наук. та інж. об’єднань України, Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та
ПО : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 205–208. 
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структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми,
рішення  :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф. /  Харків.  обл. держ.
адмін.,  Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва. ім.  
О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 50–52. –
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економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан,
проблеми, рішення : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл.
держ.  адмін.,  Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  
ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – C. 7–8 –
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755. Экономический  рост  как  основа  социальной  направленности
экономики  /  В.  И.  Торкатюк,  С.  А.  Степаненко,  Г.  В.  Чорноморденко,
О. И. Жилинская // Формування економічних структур землеустрою, будівництва
та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення : матеріали міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків.
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756. Аналіз сучасного стану будівельного комплексу України в контексті
формування  регіональних  структур  його  функціонування   /  В.  І.  Торкатюк,  
І.  М.  Гусь,  А.  С.  Шило  та  ін.  //  Проблеми  та  перспективи  функціонування
будівельного  комплексу  в  контексті  забезпечення  регіонального  розвитку  :
матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01  листопада – 01 грудня
2014 р. /  Харків. обл. держ. адмін.,  Харків.  міськ.  виконком,  Харків. нац. ун-т
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757. Бізнес-проектування  як  інструмент  стратегічного  розвитку
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І.  І.  Гаврилко   //  ХХХVII научно-техническая  конференция  преподавателей,
аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского
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ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – Ч. 2 : Экономические и гуманитарные науки. – 
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758. Девелопмент  как  способ  реализации  проектов  развития
недвижимости / В. И. Торкатюк, С. В. Мозговой, А. П. Бубенко, Ф. Т. Шумаков //
ХХХVII научно-техническая  конференция  преподавателей,  аспирантов  и
сотрудников  Харьковского  национального  университета  городского  хозяйства
имени А. Н. Бекетова :  программа и тез.  докл. :  в 3 ч.  – Харьков :  ХНУГХ  
им.  А.  Н.  Бекетова,  2014. –  Ч.  2  :  Экономические  и  гуманитарные  науки.  –  
С. 107–109.

759. Закономірності  формування  кон’юнктури  на  вторинному  ринку
житлової  нерухомості  /  В.  М.  Бабаєв,  В.  І.  Торкатюк  //  ХХХVII научно-
техническая  конференция  преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников
Харьковского  национального  университета  городского  хозяйства  
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760. Инновации в  сфере  жилищного  строительства  /  В.  И.  Торкатюк,  
Г.  В.  Стадник  //  ХХХVII научно-техническая  конференция  преподавателей,
аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского
хозяйства  имени А. Н. Бекетова :  программа и тез.  докл. :  в 3 ч.  – Харьков :
ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – Ч. 2 : Экономические и гуманитарные науки. –
С. 73–75.
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761. Інноваційна  складова  в  діяльності  будівельних  підприємств  /
В. І. Торкатюк, М. А. Канжа, С. А. Левченко та ін.  //  Проблеми та перспективи
функціонування будівельного комплексу в контексті  забезпечення регіонального
розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01 листопада –
01 грудня 2014 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац.
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2014. – C. 28–29.

762. Методика  рейтинговой  оценки  услуг  жилищно-коммунального
хозяйства /  В.  И.  Торкатюк,  Л.  Н.  Шутенко  //  ХХХVII научно-техническая
конференция  преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников  Харьковского
национального  университета  городского  хозяйства  имени  А.  Н.  Бекетова  :
программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – Ч. 2 :
Экономические и гуманитарные науки. – С. 72–73.

763. Методические основы экономической синергетики /  В. И. Торкатюк,
Н.  В.  Бибик,  Н.  В.  Дриль  //  ХХХVII научно-техническая  конференция
преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников  Харьковского  национального
университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова : программа и тез. докл. :
в 3 ч. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – Ч. 2 : Экономические и
гуманитарные науки. – С. 104–106.

764. Модель  кадастровой  оценки  земель  для  жилой  многоквартирной
застройки  /  В.  И.  Торкатюк,  А.  А.  Безценный  //  ХХХVII научно-техническая
конференция  преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников  Харьковского
национального  университета  городского  хозяйства  имени  А.  Н.  Бекетова  :
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765. Модернизация  жилищно-коммунального  хозяйства  Украины  /  
В.  В.  Коненко,  В.  И.  Торкатюк  //  ХХХVII научно-техническая  конференция
преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников  Харьковского  национального
университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова : программа и тез. докл. :
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регіонального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.,  Харків,  
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регіонального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.,  Харків,  
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комунального комплексу / В. І. Торкатюк, Т. І. Світлична, Н. Г. Русланова та ін. //
Економічні  проблеми  та  перспективи  розвитку  житлово-комунального
господарства на сучасному етапі : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Харків,
26–28 травня 2015 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. рада, Харків. нац. ун-
т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2015. – C. 41–43.  – Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/40179/ , вільний).

801. Використання державно-приватного партнерства в системі управління
ринком  житлово-комунальних  послуг  /  В.  М.  Бабаєв,  І.  І.  Килимник,  
В. І. Торкатюк та ін.  //  Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного
партнерства  у  галузі житлово-комунального  господарства  :  матеріали  всеукр.
наук.-практ.  інтернет-конф.,  Харків,  1–28 лютого  2015  р. /  Харків.  обл. держ.
адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова
та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – C. 3–5.  – Існує електронна
версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39793/ , вільний).

802. Державно-приватне  партнерство  як  інструмент  формування
інноваційної  економіки  України  /  В.  І.  Торкатюк  //  Проблеми та  перспективи
розвитку  державно-приватного  партнерства  у  галузі  житлово-комунального
господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1–28 лютого
2015 р. /  Харків. обл. держ. адмін.,  Харків.  міськ.  виконком,  Харків. нац. ун-т
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2015. – C. 28–29.  – Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/39811/ , вільний).

803. Діагностування  виробничого  потенціалу  житлово-комунального
комплексу / В. І. Торкатюк, А. С. Шило, Д. В. Бутнік // Економічні проблеми та
перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі :
матеріали  IV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–28 травня  2015 р. / Харків.
обл. держ.  адмін.,  Харків.  обл.  рада,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  
ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – C. 45–47. –
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40182/ ,
вільний).
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804. Инновационная  концепция  развития  строительных  организаций  /  
В. И. Торкатюк, И. Л. Железнякова, О. В. Малей и др. // Бізнес-адміністрування
в умовах турбулентної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.,
Харків,  1–28 лютого  2015 р. / Харків. міська рада, Харків. нац. ун-т буд-ва та
архіт., Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 131–133. – Существует электронная версия. (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/39594/ , свободный).

805. Инновационное развитие экономики региона на основе активизации
инвестиционного  жилищно-коммунального  комплекса  /  В.  И.  Торкатюк,  
В. В. Коненко, И. Л. Полчанинова и др.  //  Економічні проблеми та перспективи
розвитку  житлово-комунального  господарства  на  сучасному  етапі  :  матеріали  
IV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–28 травня 2015 р. / Харків. обл. держ.
адмін., Харків. обл. рада, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  та  
ін. –  Харків  :  ХНУМГ ім.  О.  М.  Бекетова,  2015. – C. 115–116.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/40249/  ,
свободный).

806. Інноваційно-інвестиційна  стратегія  як  інструмент  формування
конкурентних переваг житлово-комунального комплексу /  В. І. Торкатюк, Нікбін
Фархад, О. С. Салтанова та ін.  //  Економічні проблеми та перспективи розвитку
житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали  IV міжнар.
наук.-практ.  конф.,  Харків,  26–28  травня  2015  р. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,
Харків.  обл.  рада,  Харків.  нац. ун-т міськ.  госп-ва ім.  О.  М. Бекетова  та  ін. –
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – C. 50–52. – Існує електронна версія.
(Режим доступу:  http://eprints.kname.edu.ua/40198/ , вільний).

807. Комерційна  інформація  як  складова  економічної  безпеки
підприємницької  діяльності  та  заходи  щодо  її  захисту  /  В.  І.  Торкатюк,
Л. В. Курілко,  Ю.  Ю.  Бутнік  //  Обліково-аналітичне  забезпечення  управління
фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції =  Accounting
and analytical support of financial economic security management in conditions of
eurointegration : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–27 листопада
2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2015. – C. 131–135. 

808. Контроллинг  в  управлении  организациями  малого  бизнеса  /
В. И. Торкатюк, Н. Г. Русанова,  Д. В. Бутник и др.  // Бізнес-адміністрування в
умовах турбулентної  економіки : матеріали міжнар. наук.-практ.  інтернет-конф.,
Харків,  1–28 лютого  2015 р. / Харків. міська рада,  Харків. нац. ун-т буд-ва та
архіт., Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 61–63. –  Существует электронная версия. (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/39552/ , свободный).

809. Математический  аппарат  и  методы  формирования  оптимальных
параметров управления процессом реконструкции объектов городской застройки / 
В.  И.  Торкатюк,  Л.  Н.  Шутенко,  Г.  В.  Стадник  и  др.  //  Місто.  Культура.
Цивілізація :  матеріали  V міжнар.  наук.-теор.  інтернет-конф.,  Харків,  квітень  
2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 192–198.  – Существует электронная версия. (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/40112/ , свободный).
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810. Методические основы оценки эффективности управления жилищно-
коммунальным комплексом  /  В.  И. Торкатюк, Н. П. Пан, Н. В. Дриль и др.  //
Економічні  проблеми  та  перспективи  розвитку  житлово-комунального
господарства на сучасному етапі : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Харків,
26–28 травня 2015 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. рада, Харків. нац. ун-
т  міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. –  Харків  :  ХНУМГ  ім.  
О.  М.  Бекетова,  2015. – C. 38–40. –  Существует  электронная  версия.  (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/40178/ , свободный).

811. Методические  подходы  к  управлению  стратегической  конкуренто-
способностью строительного предприятия /  В. И. Торкатюк,  К. В. Кухтин, Чен
Хуайген  и  др.  //  Бізнес-адміністрування  в  умовах  турбулентної  економіки  :
матеріали  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф., Харків,  1–28  лютого  2015  р. /
Харків. міська рада, Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт., Харків. нац. ун-т міськ.  
госп-ва ім.  О. М. Бекетова та ін. – Харків :  ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. –
С. 77–80.  –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/39563/ , свободный).

812. Механізм  забезпечення  економічної  стабільності  функціонування
житлово-комунальних комплексів / В. І. Торкатюк, Ф. Т. Шумаков, О. І. Вайнберг,
Д.  В.  Бутнік  //  Економічні  проблеми  та  перспективи  розвитку  житлово-
комунального господарства на сучасному етапі : матеріали IV міжнар. наук.-практ.
конф., Харків, 26–28 травня 2015 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. рада,
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. 
О.  М.  Бекетова,  2015. – C. 47–49.  – Існує  електронна  версія.  (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/40197/ , вільний).

813. Модель  управления  бизнес-единицами  строительной  компании  /  
В. И. Торкатюк,  Н. В. Дриль, А. Г. Соболева  и др.  // Бізнес-адміністрування в
умовах турбулентної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ.  інтернет-конф.,
Харків,  1–28 лютого  2015 р. / Харків. міська рада,  Харків. нац. ун-т буд-ва та
архіт., Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 97–99.  –  Существует электронная версия. (Режим
доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/39579/ , свободный).

814. Можливості державно-приватного партнерства для покращення умов
розвитку регіонів України / В. І. Торкатюк, С. В. Мозговой, Т. В. Бутенко та ін. //
Проблеми  та  перспективи  розвитку  державно-приватного  партнерства  у  галузі
житлово-комунального  господарства  :  матеріали  всеукр.  наук.-практ.  інтернет-
конф.,  Харків,  1–28 лютого  2015 р. /  Харків. обл. держ. адмін.,  Харків. міськ.
виконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  та ін. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – C. 99–100. – Існує електронна версія. (Режим
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39919/ , вільний).
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815. Обгрунтування  концептуального  підходу  до  управління  розвитком
житлово-комунального комплексу / О. В. Димченко, В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко,
Г.  В.  Стадник  //  Економічні  проблеми  та  перспективи  розвитку  житлово-
комунального господарства на сучасному етапі : матеріали IV міжнар. наук.-практ.
конф., Харків, 26–28 травня 2015 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. рада,
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О.
М.  Бекетова,  2015. – C. 17–20.  – Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/40166/ , вільний).

816. Організаційно-економічний  механізм  забезпечення  довгострокової
економічної  стійкості  підприємств  житлово-комунального  комплексу  /  
В. І. Торкатюк, Т. В. Момот, М. В. Грицаненко та ін. //  Економічні проблеми та
перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі :
матеріали  IV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–28 травня  2015 р. / Харків.
обл. держ.  адмін.,  Харків.  обл.  рада,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  
ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – C. 33–35. –
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:  http://eprints.kname.edu.ua/40176/ ,
вільний).

817. Організація системи економічної безпеки підприємницької діяльності /
В.  І.  Торкатюк,  Г.  Ю. Штерн,  А.  С.  Вишетравська,  Д.  В.  Бутнік  //  Обліково-
аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах
європейської інтеграції =  Accounting and analytical support of financial economic
security management in conditions of eurointegration : матеріали  V міжнар. наук.-
практ. конф., Харків, 26–27 листопада 2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім.  О.  М.  Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  2015. – 
C. 136–140. 

818. Особенности  становления  и  развития  инновационного  бизнеса  в
условиях кризисного состояния экономики / В. И. Торкатюк, О. М. Овчелупова, 
С. О. Ларина  и др.  // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки :
матеріали  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф., Харків,  1–28  лютого  2015  р. /
Харків. міська рада, Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт., Харків. нац. ун-т міськ.  
госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. –
С. 156–158.  –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/39605/ , свободный).

819. Особливості  геоінформаційного  моделювання,  земельного
адміністрування та оцінки міського середовища : монографія /  К. А. Мамонов,
В. Д.  Шипулін,  В.  І.  Торкатюк  та  ін.  ; Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 250 с.

820. Особливості співробітництва держави та приватного сектора як засобу
забезпечення житлово-комунального господарства фінансовими ресурсами /  В. І.
Торкатюк, О. В. Шахова,  В. В. Коненко  //  Проблеми та перспективи розвитку
державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства :
матеріали  всеукр.  наук.-практ.  інтернет-конф.,  Харків,  1–28  лютого  2015  р. /
Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – C. 66–67. –
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:http://eprints.kname.edu.ua/39900/ ,
вільний).
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821. Підприємницька  діяльность  як  об’єкт  економічної  безпеки  /  
Л.  М.  Шутенко,  В.  І.  Торкатюк,  Г.  В.  Стадник  //  Обліково-аналітичне
забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської
інтеграції  =  Accounting and analytical support of financial economic security
management in conditions of eurointegration :  матеріали  V міжнар.  наук.-практ.
конф.,  Харків,  26–27  листопада  2015  р. /  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  
ім.  О.  М.  Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  2015. – 
C. 167–172. 

822. Повышение  конкурентоспособности  жилищно-коммунальных
комплексов  в  современных  экономических  условиях  /  В.  И.  Торкатюк,
Е. В. Кухтин,  О.  В.  Парамонова и  др.  //  Економічні проблеми та перспективи
розвитку  житлово-комунального  господарства  на  сучасному  етапі  :  матеріали  
IV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–28 травня 2015 р. / Харків. обл. держ.
адмін.,  Харків.  обл.  рада,  Харків.  нац. ун-т міськ.  госп-ва ім.  О.  М. Бекетова  
та  ін. – Харків :  ХНУМГ ім.  О. М. Бекетова,  2015. – C. 31–33.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/40175/ ,
свободный).

823. Пріоритетні  напрями використання  механізму державно-приватного
партнерства  в  контексті  сприяння  регіональному  розвитку  /  В.  І.  Торкатюк,  
Г. В. Стадник, Д. В. Бутнік та ін. // Проблеми та перспективи розвитку державно-
приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства : матеріали
всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.,  Харків,  1–28 лютого  2015 р. / Харків. обл.
держ.  адмін.,  Харків.  міськ.  виконком,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  
ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – C. 25–26. –
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39809/ ,
вільний).

824.Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в
Україні  /  В. І. Торкатюк, Д. В. Соколов, І. В. Железнякова та ін.  //  Проблеми та
перспективи  розвитку  державно-приватного  партнерства  у  галузі  житлово-
комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків,
1–28 лютого 2015 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськ. виконком, Харків.
нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. –  Харків  :  ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова, 2015. – C. 31–32.  – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/39813/ , вільний).

825. Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства
в Україні в сучасних умовах  /  В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко, С. В. Бутник  //
Проблеми  та  перспективи  розвитку  державно-приватного  партнерства  у  галузі
житлово-комунального  господарства  :  матеріали  всеукр.  наук.-практ.  інтернет-
конф.,  Харків,  1–28 лютого  2015 р. /  Харків. обл. держ. адмін.,  Харків. міськ.
виконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  та ін. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 
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826. Развитие  бизнес-процессов  в  системе  администрирования
строительного предприятия  / С.  В.  Бутник, В.  И.  Торкатюк,  Л.  Н.  Шутенко, 
Г.  В.  Стадник  //  Бізнес-адміністрування  в  умовах  турбулентної  економіки  :
матеріали  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф., Харків,  1–28  лютого  2015  р. /
Харків. міська рада, Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт., Харків. нац. ун-т міськ.  
госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін.  –  Харків  :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  
2015. –  С. 37–39.  –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/39536/ , свободный).

827. Развитие  системы  администрирования  регионального  рынка  услуг
ЖКХ  /  В.  И.  Торкатюк,  Д.  В.  Соколов, О.  Ю.  Прыжкова  и  др. //  Бізнес-
адміністрування в умовах турбулентної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ.
інтернет-конф., Харків, 1–28 лютого 2015 р. / Харків. міська рада, Харків. нац. ун-
т  буд-ва  та  архіт.,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  
та  ін.  –  Харків  :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  2015. –  С. 3–5.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/39522/ ,
свободный).

828. Реструктуризація  формування  ефективних  систем  боротьби  з
банкрутством в будівельній галузі / В. М. Бабаєв, О. В. Димченко, В. І. Торкатюк
та  ін.  //  Бізнес-адміністрування  в  умовах  турбулентної  економіки  :  матеріали
міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1–28 лютого 2015 р. / Харків. міська
рада,  Харків.  нац.  ун-т  буд-ва  та  архіт.,  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  
госп-ва  ім.  О. М. Бекетова  та  ін.  –  Харків  :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  
2015. –  С. 122–131.  – Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/39593/ , вільний). 

829. Стимулирование  инновационного  развития  экономики  Украины  /  
В.  И.  Торкатюк,  Н.  В.  Кадничанский,  Ю.  Ю.  Бутник,  С.  В.  Кравцова  //
Економічні  проблеми  та  перспективи  розвитку  житлово-комунального
господарства на сучасному етапі : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Харків,
26–28 травня 2015 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. рада, Харків. нац. ун-
т  міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. –  Харків  :  ХНУМГ  ім.  
О. М. Бекетова,  2015. – C. 108–110.  –  Существует электронная версия.  (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/40245/ , свободный).

830. Стратегічні  напрями  інноваційного  розвитку  підприємств  регіонів
України  /  В.  І.  Торкатюк,  Г.  Ю. Штерн,  Н. І.  Писаревський,  О. В.  Шахова  //
Економічні  проблеми  та  перспективи  розвитку  житлово-комунального
господарства на сучасному етапі : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Харків,
26–28 травня 2015 р. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. рада, Харків. нац. ун-
т  міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін. –  Харків  :  ХНУМГ  ім.  
О. М. Бекетова,  2015. – C. 112–113.  – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/40247/ , вільний).
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831. Теоретико-методологічні  основи  гарантування  економічної  безпеки
підприємств будівельної галузі / В. І. Торкатюк, В. В. Сосонна, Н. Г. Русланова,
Канжа Мохамед Алі  //  Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-
економічною  безпекою  в  умовах  європейської  інтеграції  =  Accounting and
analytical support of financial economic security management in conditions of
eurointegration : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–27 листопада
2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2015. – C. 158–163. 

832. Теоретические аспекты управления инновационной деятельностью
современных предприятий жилищно-коммунального комплекса / В. И. Торкатюк,
Н. А. Олейникова,  Е. В. Мураев и др.  //  Економічні проблеми та перспективи
розвитку  житлово-комунального  господарства  на  сучасному  етапі  :  матеріали  
IV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–28 травня 2015 р. / Харків. обл. держ.
адмін., Харків. обл. рада, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  та  
ін. –  Харків  :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  2015. – C. 36–38.  –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/40177/  ,
свободный).

833. Теоретичні аспекти впровадження державно-приватного партнерства в
регіонах  України  /  В.  І.  Торкатюк,  Ф.  Т.  Шумаков,  Т.  І.  Світлична  та  ін.  //
Проблеми  та  перспективи  розвитку  державно-приватного  партнерства  у  галузі
житлово-комунального  господарства  :  матеріали  всеукр.  наук.-практ.  інтернет-
конф.,  Харків,  1–28 лютого  2015 р. /  Харків. обл. держ. адмін.,  Харків. міськ.
виконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова  та ін. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – C. 30–31. – Існує електронна версія. (Режим
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39812/ , вільний).

834. Управление  жизненным  циклом  продукции  малых  и  средних
предприятий  строительного  профиля  / В.  И.  Торкатюк,  В.  В.  Коненко, 
Н. В.  Бибик и др. // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки :
матеріали  міжнар.  наук.-практ.  інтернет-конф., Харків,  1–28  лютого  2015  р. /
Харків. міська рада, Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт., Харків. нац. ун-т міськ.  
госп-ва ім.  О. М. Бекетова та ін. – Харків :  ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. –
С. 83–86.  –  Существует  электронная  версия.  (Режим  доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/39565/ , свободный).

835. Управління  витратами житлово-комунального  комплексу  як  один із
напрямів  підвищення  ефективності  його  функціонування  /  В.  М.  Бабаєв,
В. І. Торкатюк, Є. А. Яковлев  //  Економічні проблеми та перспективи розвитку
житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали  IV міжнар.
наук.-практ.  конф.,  Харків,  26–28  травня  2015  р. /  Харків.  обл. держ.  адмін.,
Харків.  обл.  рада,  Харків.  нац. ун-т міськ.  госп-ва ім.  О.  М. Бекетова  та  ін. –
Харків  :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  2015. – C. 4–6.  – 
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:  http://eprints.kname.edu.ua/40158/ ,
вільний).
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836. Фінансово-економічна  ефективність  впровадження  державно-
приватного  партнерства  в  Україні  /  О.  В.  Димченко,  В.  І.  Торкатюк,  
П. Т. Бубенко та ін.  //  Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного
партнерства  у  галузі  житлово-комунального  господарства  :  матеріали  всеукр.
наук.-практ.  інтернет-конф.,  Харків,  1–28  лютого  2015  р. /  Харків.  обл. держ.
адмін., Харків. міськ. виконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова
та ін. –– Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39810/  
, вільний). Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – C. 26–28. 

837. Формирование  и  оценка  качества  проектов  организационно-
технологических  решений  по  реконструкции  городских  комплексов  /
В. И. Торкатюк,  Т.  В.  Момот,  И.  М.  Писаревский  и  др.  //  Місто.  Культура.
Цивілізація :  матеріали  V міжнар.  наук.-теор.  інтернет-конф.,  Харків,  квітень
2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 185–192. – Существует электронная версия. (Режим
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/40110/ , свободный).

838. Эффективность предпринимательской деятельности как инструмента
управления  экономической  надёжностью  бизнес-структур /  В.  И.  Торкатюк,  
О.  М.  Ксифилинова,  А.  Ю.  Кучма  и  др.  //  Бізнес-адміністрування  в  умовах
турбулентної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.,  Харків,  
1–28 лютого  2015  р. /  Харків.  міська  рада,  Харків.  нац.  ун-т  буд-ва  та  архіт.,
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.  О. М. Бекетова та ін. – Харків :  ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 104–106. – Существует электронная версия. (Режим
доступа:  http://eprints.kname.edu.ua/39582/ , свободный).
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839. Банкрутство  підприємств  будівельної  галузі  України:  стан,
проблеми і шляхи їх вирішення : монографія / [В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк,  
Л. М. Шутенко та ін.] ; за заг. ред. В. М. Бабаєва ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 723 с.

840. Бізнес-адміністрування  в  умовах  турбулентної  економіки:  теорія,
практика, перспективи : монографія /  О. В. Димченко, В. І. Торкатюк ; Харків.
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2016. – 342 с.

841. Визначення економічної ефективності житлово-комунальних розробок
з  використанням  експертних  методів  /  В.  І.  Торкатюк,  Є.  А.  Яковлев,  
Т.  І.  Світлична  //  Бізнес-адміністрування  в  умовах  турбулентної  економіки  :
матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.,  Харків, 01–28 лютого  2016 р. /
Харків. міська рада, Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт., Харків. нац. ун-т міськ.  
госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова  та  ін.  –  Харків  :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  
2016. –  С. 129–132.  – Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/45253/ , вільний).
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842. Головні  проблеми  тарифного  регулювання  у  сфері  житлово-
комунальної  діяльності  і  основні  шляхи  їх  вирішення  /  В.  І.  Торкатюк,  
П.  Т.  Бубенко,  Т.  В.  Момот  та  ін.  //  Зміна парадигми правового регулювання
житлово-комунального  сектору  економіки  України  за  часів  її  незалежності  :
матеріали всеукр.  наук.-практ.  інтернет-конф. молодих вчених і  студ.,  Харків,  
1–28 лютого  2016  р. /  Харків.  нац.  ун-т міськ.  госп-ва ім.  О.  М. Бекетова. –  
Харків  :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  2016. – C. 179–181. –  Существует
электронная  версия.  (Режим  доступа:   http://eprints.kname.edu.ua/44833/  ,
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