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

У  монографії  розглянуто  теоретичні  основи  бізнес-
адміністрування  та  його  особливості  в  умовах  невизначеності
навколишнього  середовища.  Досліджено  структурні  компоненти  та
особливості  бізнес-адміністрування  в  різних  галузях  економіки.

Особливу увагу приділено практичним аспектам формування системи бізнес-адміністрування
сучасного підприємства.

Рекомендовано  для  наукових  працівників,  викладачів,  аспірантів  і  стідентів
економічних вузів, керівників підприємств і організацій, слухачів шкіл бізнесу.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116412

Гайдученко С. О.  Організаційна  культура  у  контексті
публічного  управління  :  монографія  /  С. О. Гайдученко.  –
Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 344 с.

У  монографії  досліджено  генезу  організаційної  культури  та  її
управлінську  сутність  у  контексті  публічного  управління  і  визначену
сучасну  концепцію організаційної  культури  публічного  управління  та
концепцію її формування та розвитку, а також обгрунтовано їх з позицій
теорії  організаційних систем та менеджменту.  Розкрито методологічні
аспекти  максимального  використання  потенціалу  організаційної
культури і процесів її формування та розвитку в публічному управлінні

України  з  урахуванням  сучасних  викликів.  Визначено  організаційно-культурні  тенденції
трансформаційних процесів в Україні у контексті розвитку парадигми управління взагалі і,
зокрема, публічного управління.

Монографія розрахована на фахівців у галузі державного управління, у галузі знань з
публічного управління, керівників органів державної служби та місцевого самоврядування,
викладачів,  докторантів,  аспірантів,  студентів  управлінських  спеціальностей  –  усіх,  хто
цікавиться розвитком публічного управління і інформаційного суспільства в Україні.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114845

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114845
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116412


Інформаційні  технології  та  інновації  в  економіці,
управлінні проектами і програмами : монографія / за заг. ред.
В. О. Тімофєєва,  І. В. Чумаченко.  –  Харків  :  [ФОП
Панов А. М.], 2016. – 404 с.

Основу монографії  складають результати досліджень провідних
вчених  України.  Представлено  нові  наукові  розробки  щодо  розвитку
підприємства,  управління  його  інноваційною  діяльністю,  результати
впровадження  інформаційних  технологій  та  технологій  управління
проектами та програмами, управління бізнесом.

Видання рекомендовано для фахівців у галузях економіки, інформаційних технологій,
управління  проектами  і  програмами  для  студентів  та  аспірантів,  а  також  науковців  і
викладачів ВНЗ. Статті відтворені з авторських оригіналів, в авторській редакції.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/43444/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=119172

Кудрявцев О. Ю.  Електронне  урядування  у  сучасному
політико-адміністративному  просторі  :  монографія  /
О. Ю. Кудрявцев  ;  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва
ім. О. М. Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова,
2016. – 184 с.

У  монографії  розглянуто  питання  легітимуючого  потенціалу
різниїх моделей систем електронного урядування. Аналізом наявних на
сьогодні  у  світовій  практиці  моделей  електронного  урядування
встановлено  їх  принципові  відмінності  у  ступені  та  темпоральній
ефективності підвищення рівня довіри громадян до політичної влади.

Запропоновано  авторське  визначення  системи  електронного  урядування,  окреслено
перспективи впровадження новітніх систем у сферу публічного адміністрування.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/43425/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115843

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115843
http://eprints.kname.edu.ua/43425/
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Пазиніч С. М.  Філософія  художнього  спілкування  :
монографія / С. М. Пазиніч, В. І. Ковтун. – Харків : Видавець
Савчук О. О., 2016. – 368 с.: іл.

На основі аналізу суті мистецтва і природи філософського знання
показується  дієвий  вплив  філософії  на  образотворче  мистецтво  і
систему  художнього  спілкування  як  мотиваторів  творчої  співпраці
художників  і  філософів.  Досить  докладно  досліджується  зворотний
вплив мистецтва на філософію з метою розкриття сенсу і цілі феномену
художнього спілкування в життєдіяльності людини.

У книзі  продемонстрований нетрадиційний аналіз  субстанційних основ художнього
спілкування  в  системі  формування  і  розвитку  яскравих  особистостей  художньої  еліти
сучасності.

Книга призначена для філософів,  художників і  усіх тих, хто цікавиться філософією
образотворчого мистецтва і феноменом художнього спілкування.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=113983

Практика інноваційних розробок у сфері територіально-
просторового розвитку міст і регіонів : монографія / під заг.
ред.  В. Т. Семенова,  І. Е. Линник  ;  Харків.  нац.  ун-т  міськ.
госп-ва  ім. О. М. Бекетова.  –  Харків  :  ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2016. – 300 с. : 158 іл., 28 табл.

У  монографії  представлені  деякі  укрупнені  напрями  наукових
розробок  кафедри  міського  будівництва  Харківського  національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Розкриваються
переваги  створення  тимчасових  творчих  колективів,  концептуальні  та

стратегічні  проекти  з  проблем  розвитку  та  реформування  міст,  перспективні  напрямки
розвитку великіх міст і  регіониів:  керована агломерація,  інтерагломерація транскордонних
регіонів України, визначення ризиків експлуатації будівель і ліквідації можливих руйнувань,
перспективи  інноваційного  розвитку  енергозбереження  та  енергоефективність  міського
будівництва, редевелопмент міських територій та об’єктів нерухомості.

Монографія  призначена  для  наукових  робітників,  викладачів  і  співробітників  ВНЗ,
студентів, що навчаються за напрямами «Будівництво» та «Архітектура».

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/43418/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115338

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115338
http://eprints.kname.edu.ua/43418/
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Пріоритети розвитку національної економіки в контексті
євроінтеграційних  та  глобальних  викликів  :  монографія  /  
за заг. ред. О. С. Іванілова. – Харків : В справі, 2016. – 429 с.

Монографія  присвячена  дослідженню  актуальної  наукової
проблеми – визначенню першочергових напрямів розвитку національної
економіки з урахуванням впливу євроінтеграційних та глобалізаційних
процесів.

Монографія буде корисною для широкого кола читачів:  вчених,
керівників  підприємств  та  організацій,  викладачів  вищих  навчальних
закладів, аспірантів, студентів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114906

Соціально-економічний розвиток території: формування
інвестиційної  привабливості  :  [колективна  монографія]  /
[О. А. Карлова, Х. І. Калашнікова, Н. О. Кондратенко та ін.]. –
Харків : Друкарня Мадрид, 2016. –  182 с.

Монографія присвячена управлінню розвитком складових міської
економіки,  що  містить  у  собі  підсистеми  різного  порядку.  Особлива
увага  звернена  на  фактори,  принципи  і  умови  розвитку  соціально-
економічних  складових  міської  господарської  системи.  Розглянута
методологія  дослідження  розвитку  системи  життєзабезпечення  міста.
Виявлено  закономірності  щодо  взаємодії  системи  життєзабезпечення
міста з системами вищого порядку.

Розрахована  на  вчених  і  фахівців,  які  працюють  в  галузі  економіки,  менеджменту,
публічного управління та адміністрування.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=117063

Сухонос М. К.  Дуальное  управление  портфелями
энергоинфраструктурных проектов в условиях динамического
окружения : монография / М. К. Сухонос ; Харьков. нац. ун-т
гор.  хоз-ва  им.  А.  Н.  Бекетова.  –  Харьков  :  ХНУГХ
им. А. Н. Бекетова, 2016. – 430 с.

Работа  посвящена  разработке  концептуальных  основ,  моделей,
методов  и  механизмов,  которые  формируют  новую  методологию
портфельного управления развитием энергоинфраструктуры субъектов
реального  сектора  экономики  для  обеспечения  необходимого  уровня
энергоэффективности  и  энергобезопасности  предприятий  в  условиях

динамичного окружения и существенных ограничений инвестирования.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/43581/
Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=117185
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Технології  оцінки  та  моніторингу  використання
нерухомості  міських  агломерацій  :  монографія  /
К. А. Мамонов, Є. І. Кучеренко, К. О. Метешкін та ін. ; за заг.
ред.  К. А. Мамонова  ;  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва
ім. О. М. Бекетова.  –  Харків  :  [ФОП Панов А. М.],  2016.  –  
251 с.

В монографії  охарактеризовано  концептуальні  положення  щодо
застосування  сучасних  інструментів  просторового  аналізу,  ГІС-
технологій,  оціночних  процедур,  щодо  використання  нерухомості
міських агломерацій.

Визначені  організаційні  напрями  та  особливості  здійснення  процесів  навчання  у
вищих  навчальних  закладах  у  сфері  геоінформаційних  систем,  оцінки  нерухомості,
землеустрою та кадастру.

Розглянуті  технології  моделювання  міських  агломерацій,  представлено  результати
нормативно-правового забезпечення топографічно-геодезичної та картографічної діяльності.

Рекомендовано для фахівців у галузі оцінки нерухомості, геоінформаційних систем і
технологій,  землеустрою та  кадастру,  викладачів,  аспірантів,  студентів  вищих навчальних
закладів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=119057

Українсько-польські архітектурні візії: погляд крізь часи
та  епохи  =  Ukrainian-Polish  Architectural  Visions:  A  Look
Through  the  Times  and  Epochs  :  [монографія]  /  [редкол.:
В. М. Бабаєв,  Н. В. Бібік,  Л. М. Жванко  та  ін.].  –  Харків  :
Золоті сторінки, 2016. – 328 с. : іл.

У виданні висвітлюються різні аспекти життя і творчості відомих
польських  архітекторів  в  українських  містах  на  зламі  ХІХ–ХХ  ст.;
актуалізується  проблематика  збереження  історико-архітектурних
ансамблів  україгських  та  польських  міст;  аналізуються  сучасні

архітектурні тенденції, зокрема їх українсько-польське бачення. Над матеріалами працювали
провідні польські та українські дослідники – архітектори, історики, краєзнавці з Гданська,
Торуні, Кракова, варшави, Щецина, Львова, Кам’янця-Подільського, Києва, Рівного, Одеси,
Полтави та Харкова. Анотації до статей подано у перекладі англійською мовою.

Для  фахівців  у  галузі  містобудування  та  архітектури,  науковців,  викладачів
профільних ВНЗ, аспірантів та студентів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=120738
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