Монографії викладачів Університету,
які надійшли до бібліотеки за 2013–2015 роки
2015
Бабаєв В. М. Соціальне пізнання і логіка управління :
монографія / В. М. Бабаєв, О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 182 с.
Аналізуються сутність і призначення управління соціальними
системами у його зв’язку з соціальним пізнанням. Увага приділяється
дослідженню залежності логіки і методології управління від результатів
соціального пізнання. Розглянуто характер взаємозв’язку логіки і
культури управління, в тому числі на прикладі управління міським
господарством. В загальному контексті дослідження розкрито сутність та особливості
управління проектами та його логіка. Показано необхідність логіки управління в процесі
професійної підготовки майбутніх керівників.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/40686/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102842

Базецкая А. И. Исторический аспект формирования и
развития финансовой системы : монография / А. И. Базецкая ;
Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков :
ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. – 110 с.
Монография посвящена изучению истории возникновения денег,
их эволюции и превращению в средства платежа. Также рассмотрена
история возникновения финансов, материальной основой которых
являются деньги, финансовой системы, налогов, бюджета, налоговой и
бюджетных систем. Так как финансовая система имеет такую сферу, как
международные финансы, то в монографии уделено внимание
рассмотрению истории возникновения международной торговли.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/43423/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115840

Болотских О. Н.
Европейские
методы
физикомеханических испытаний цемента : монография /
О. Н. Болотских. – 2-е изд. – [Харьков : б. и.], 2015. – 88 с. :
ил.
Целью данного издания является представление европейских
методов физико-механических испытаний цемента в наиболее простой
и доступной форме, а также ознакомление с современным европейским
лабораторным оборудованием.
Книга предназначена для технологов и сотрудников строительных
лабораторий предприятий по производству цемента, сухих
строительных смесей, товарного бетона и сборного железобетона.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=119460

Бочаров Б. П. Інформаційні технології в освіті :
монографія / Б. П. Бочаров, М. Ю. Воєводіна ; Харків. нац.
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2015. – 197 с.
Монографія присвячена дослідженню інформаційних технологій
в освіті та впровадженню їх у навчальний процес та систему керування
навчальним закладом. Запропоновано підхід до вирішення задачі
раціонального формування фонду бібліотеки навчального закладу.
Наведена модель і методи управління розподіленою навчальною
системою. Аналізується досвід використання запропонованих
технологій.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/43426/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115336

Будко В. В. Достоверность онтологии физики :
монография / В. В. Будко ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва
им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова,
2015. – 106 с.
Рассмотрены философские и внутринаучные причины трудностей
современной фундаментальной физики. Показана взаимосвязь
познавательных установок и научных картин мира, обусловливающая
современное и будущее состояние фундаментальной физики.
Публикация рассчитана на внимание и критическую оценку со
стороны учёных, аспирантов и других читателей, интересующихся
проблемами фундаментального знания.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/41042/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104704

Вінник І. Ю. Оцінка рівня економічної безпеки
виробничих підприємств шляхом здійснення її інформаційноаналітичного забезпечення (на матеріалах машинобудівних
підприємств військово-промислового комплексу) : монографія / І. Ю. Вінник, Д. М. Квашук, П. Я. Пригунов. – Київ :
Персонал, 2015. – 282 с.
Монографія присвячена проблемі оцінювання стану економічної
безпеки підприємств машинобудування, діяльність яких пов’язана з
військово-промисловим комплексом та впливає на стан національної
безпеки України, у процесі здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення їх
економічної безпеки. В роботі запропоновані шляхи оптимізації процесів інформаційноаналітичного забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності.
Монографія розрахована на широке коло фахівців: безпекознавців, фінансистів,
економістів, керівників підприємств, керівників та працівників підрозділів економічної
безпеки, а також викладачів, аспірантів та студентів напрямів підготовки за спеціальностями
«Економіка і підприємництво», «Менеджмент організації та адміністрування», «Управління
фінансово-економічною безпекою».

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115049

Вотинов М. А. Реновация и гуманизация общественных
пространств в городской среде : монография / М. А. Вотинов ;
Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков :
ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. – 153 с.
Монография
посвящена
совершенствованию
формирования
общественных пространств в городской среде с целью разработки
научно-обоснованных рекомендаций по реновации и гуманизации их
архитектурно-ландшафтной среды.
В монографии даётся определение понятия «общественное
пространство». Рассмотрены эволюционные особенности развития
общественных пространств и приёмы их реновации и гуманизации. Определена
типологическая характеристика общественных пространств и специфика их композиционной
организации.
Изложены перспективные тенденции реновации и гуманизации общественных
пространств в городской среде.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/41245/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=105748

Давідіч Ю. О. Визначення довжини перегону маршрутного міського пасажирського автомобільного транспорту :
монографія / Ю. О. Давідіч, М. В. Калюжний, Є. І. Куш ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 163 с.
Монографія присвячена визначенню довжини перегону маршруту
міського пасажирського автомобільного транспорту, що забезпечує
мінімальні витрати часу пасажирів на перевезення. На підставі аналізу
методів організації перевезень пасажирів було визначено фактори, що
впливають на зменшення витрат часу на їхнє пересування. Розроблено
математичні моделі, які описують вплив довжини перегону маршруту міського
пасажирського автомобільного транспорту на технічну швидкість транспортного засобу на
перегоні маршруту і тривалість його простою на зупинкових пунктах. Розроблено
рекомендації щодо визначення середньої довжини перегону міського пасажирського
автомобільного транспорту, що забезпечує мінімальні витрати часу пасажирів на
пересування.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/41580/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110048

Державне та регіональне управління в соціальній сфері :
монографія / за заг. ред. А. О. Дєгтяра. – Харків : С. А. М.,
2015. – 552 с.
У монографії досліджено теоретичні і прикладні засади
державного та регіонального управління в соціальній сфері. Наведено
взаємозв'язок державного та регіонального управління в соціальній
сфері, визначено концептуальні підходи до формування державної
регіональної політики. Світовий досвід державного та регіонального
управління в соціальній сфері розглядається в монографії в контекті
його використання в Україні. Розкрито особливості інфляційного
забезпечення діяльності органів державного управління. З’ясовано особливості формування
та реалізації державної інформаційної політики в Україні на національному та регіональному
рівнях. Описано проблеми і перспективи державного та регіонального управління в
соціальній сфері.
Монографія розрахована на фахівців у галузі державного управління, працівників
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядуваня, викладачів, студентів
управлінських спеціальностей – усіх, хто цікавиться актуальними проблемами державного та
регіонального управління.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107327

Доценко Н. В. Методи управління людськими ресурсами
при формуванні команд мультипроектів та програм :
монографія / Н. В. Доценко, Л. Ю. Сабадош, І. В. Чумаченко ;
за заг. ред. І. В. Чумаченка ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2015. – 201 с.
Монографія присвячена розробці моделей та методів управління
людськими ресурсами при формуванні команд мультипроектів та
програм. Урахування принципів адаптації та резервування при
формуванні команди проекту в мультипроектному середовищі підвищує життєздатність
проектів та програм.
Для фахівців, які займаються управлінням проектами та програмами, прагнуть
поглибити свої знання та використати їх на практиці.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/41244/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=105773

Ергономічні і логістичні аспекти в транспортних
системах : монографія / В. К. Доля, Ю. О. Давідіч,
О. О. Лобашов та ін. – Харків : Лідер, 2015. – 196 с.
У монографії розглянуто питання організації дорожнього руху,
проектування технологічного процесу, ергономіки і логістики.
Досліджено ергономічне і логістичне забезпечення транспортних систем
і процесів у містах. Розглянуті підходи до проектування технологічного
процесу перевезення пасажирів і прогнозування параметрів
транспортних систем. Досліджено існуючі підходи до проектування
логістичних систем і визначено напрямки до підвищення економічної
ефективності.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102101

Золотов С. М. Акриловые клеи для соединения
строительных конструкций : монография / С. М. Золотов ;
Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков :
ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. – 184 с.
В
монографии
рассмотрены
теоретические
вопросы
структурообразования и технологии применения полимерных клеев на
основе акриловых мономер-полимерных систем в строительной
индустрии. Изложены закономерности формирования структуры
наполненных и модифицированных полимерных клеев в процессе их
получения и нанесения, прослежена связь структуры наполненных
систем с их свойствами и обоснованы современные технологии стыковки строительных
конструкций. Отдельные главы посвящены применению акриловых клеев в различных
конструкциях и разных условиях эксплуатации, прогнозированию работоспособности
клеевых соединений и экономической эффективности применения клеев.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
«Строительство», аспирантам, преподавателям вузов и специалистам в области
проектирования, строительства и реконструкции зданий и сооружений.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/42763/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114674

Зубенко Д. Ю. Повышение надёжности тяговых передач
рельсового электротранспорта : монография / Д. Ю. Зубенко ;
Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков :
ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. – 121 с.
В монографии рассматриваются теоретические и практические
вопросы работы тяговых передач, их динамика и прочность, а также
технический ресурс. Обоснована целесообразность внедрения новых
технологий ремонта, восстановления, уменьшения трения и повышения
ресурса. Показана комплексная модель оценки ресурса тяговых передач
подвижного состава, рельсового электротранспорта для всех стадий
жизненного цикла. Данная модель базируется на линейных и экспоненциальных
зависимостях износа рабочей поверхности зубчатых колес. Основные условия работы её –
это износная равнопрочность при использовании новых технологий эксплуатации и ремонта.
Монография предназначена для учёных, ведущих специалистов научноисследовательских и транспортных организаций, а также будет полезной преподавательскому составу, аспирантам и студентам технических специальностей.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/41585/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110013

Корінько І. В. Енергозбереження та енергоефективність : [монографія] / І. В. Корінько, Ю. О. Панасенко,
М. О. Рудий ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2015. – 164 с.
Викладено методологію енергозбереження та енергоефективності
(ЕЗ та ЕЕ) у водопровідно-каналізаційному господарстві (ВКГ). На
основі системного підходу розглянуто підприємство ВКГ як систему
енергоспоживання, удосконалення політики ЕЗ та ЕЕ на підприємствах
галузі ВКГ України, упровадження системи енергоменеджменту.
Сформульовано методичний підхід до організації служб енергоменеджменту, реінжинірінгу
бізнес-процесу енергоспоживання, нормування витрат електроенергії та води,
удосконалення технологічних регламентів щодо енергоефективного ведення техпроцесів
водопостачання та водовідведення.
Для керівництва, вищого та середнього технічного та економічного персоналу
підприємств ВКГ, проектних та наукових організацій, а також науковців та студентів, які
навчаються за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103253

Мацевитый Ю. М. Наука и инновации. Путь к успеху :
[монография] / Ю. М. Мацевитый, А. А. Тарелин ; Ин-т
проблем машиностр. им. А. Н. Подгорного НАН Украины. –
Киев : Академпериодика, 2015. – 192 с. : ил.
Монографія присвячена актуальним теоретичним і практичним
питанням інноваційної діяльності дослідних організацій для посилення
конкурентних переваг економіки України. Провідна ідея роботи – на
базі досвіду авторів у реалізації проектів та ініціатив по становленню та
розвитку інноваційних структур визначити ключові фактори успіху і
бар’єри для сталого розвитку країни при ефективному використанні
науково-технічного, інтелектуального та інноваційного потенціалів
академічної науки і вищої освіти.
Для науковців, викладачів, студентів і фахівців в області економіки і організації
управління науково-технічним та інноваційним розвитком.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=140017

Мінмін В. Стратегічний аналіз у сфері земельних
відносин і використання об’єктів нерухомого майна:
інструментарій та напрями застосування : монографія / Вень
Мінмін, К. А. Мамонов, О. В. Пиркова ; за заг. ред.
К. А. Мамонова. – Харків : ФОП Панов А. М., 2015. – 656 с.
Визначені напрями здійснення стратегічного аналізу формування
та використання земельних ресурсів і об'єктів нерухомості. Проведено
аналіз сучасних тенденцій розвитку теоретичних підходів, що
характкризують стратегічний аналіз. Запропоновано інструментарій
щодо здійснення стратегічного аналізу в сфері формування та
використання земельних ресурсів і об'єктів нерухомомті. Виявлені особливості розвитку
земельних видносин і використання об'єктів нерухомості. Особливу увагу приділено
імплементації методів і моделей стратегічного аналізу в сферу формування та використання
земельних ресурсів і об'єктів нерухомості. Слід вказати на запропоновані напрями щодо
застосування геоінформаційних систем і технологій для формування інформаційноаналітичного забезпечення стратегічного аналізу.
Рекомендовано для фахівців у галузі формування й використання земельних ресурсів і
об'єктів нерухомості, стратегічного управління, застосування 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=104365

Моделювання процесів в економіці та управлінні
проектами
з
використанням
нових
інформаційних
технологій : монографія / [за заг. ред. В. О. Тімофєєва,
І. В. Чумаченко]. – Харьков : [ХНУРЭ], 2015. – 245 с.
В монографії представлено теоретичне узагальнення нових
наукових розробок щодо управління підприємством, розвитку
інноваційної діяльності підприємств та управління проектами.
Представлено результати впровадження інформаційних технологій та
технологій управління бізнесом, управління проектами, програмами та
підприємствами.
Видання рекомендовано для фахівців у галузях економіки, управління проектами і
програмами, для студентів та аспірантів, а також науковців і викладачів вищих навчальних
закладів.
Статті відтворені з авторських оригіналів, в авторській редакції.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115036

Особливості
геоінформаційного
моделювання,
земельного
адміністрування
та
оцінки
міського
середовища : монографія / [К. А. Мамонов, В. Д. Шипулін,
Є. І. Кучеренко та ін.] ; за заг. ред. К. А. Мамонова ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –
Харків : [ФОП Панов А. М.], 2015. – 250 с.
Охарактеризовано концептуальні підходи щодо розвитку міського середовища на основі сучасних інструментів просторового аналізу,
гіс-технологій, оціночних процедур. Запропоновано інструмен-тарій
щодо застосування гіс-технологій в сфері міського середовища. Систематизовані теоретикометодичні підходи і визначені практичні аспекти щодо розвитку земельного адміністрування
на сучасному етапі розвитку держави. Особливу увагу приділено здійсненню оціночних
процедур при застосуванні відповідних інструментів на об’єктах міського середовища.
Рекомендовано для фахівців у галузі оцінки майна та нерухомого майна, 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=91697

Плотницька С. І.
Інструментарій
ефективного
управління внутрішніми ресурсами аграрних підприємств :
монографія / С. І. Плотницька. – Харків : Щедра садиба
плюс, 2015. – 330 с.
У монографії викладені матеріали досліджень проблем
стратегічного управління формуванням внутрішнього ресурсного
потенціалу
аграрноготпідприємства,
раціоналізації
управління
внутрішніми ресурсами аграрних підприємств, а також формування
внутрішнього інноваційного середовища аграрного підприємства.
Результати досліджень носять теоретико-методологічний,
практичний та рекомендаційний характер та можуть бути корисними
для науковців, викладачів, аспірантів, державних посадовців.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126019

Понкратов Д. П. Вибір пасажирами шляху пересування
у містах : монографія / Д. П. Понкратов, Г. І. Фалецька ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 164 с.
У монографії розглянуто питання, пов’язане з формуванням
пасажиропотоків у маршрутній системі міського пасажирського
транспорту. Проведено аналіз теоретичних та практичних підходів щодо
моделювання цього процесу. Увагу зосереджено на поведінкових
аспектах формування пасажиропотоків щодо вибору пасажирами шляху
пересування. На підставі розробленої моделі розподілу пасажирських
кореспонденцій між альтернативними шляхами пересування досліджено вплив факторів, що
визначають попит мешканців міста на послуги маршрутного пасажирського транспорту.
Розрахована на інженерно-технічних працівників зайнятих у сфері проектування
транспортних систем міст, викладачів, аспірантів, студентів вузів транспортних
спеціальностей.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/41582/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110121

Правове регулювання державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства
України : монографія / І. І. Килимник, Т. А. Коляда,
А. В. Домбровська та ін. ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2015. – 131 с.
Монографія присвячена аналізу стану, проблем та розвитку
державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального
господарства України. Значна увага приділяється практичним
проблемам у галузі ЖКГ та шляхам їх вирішення за допомогою
механізмів державно-приватного партнерства.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/40030/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110019

Розвиток методів управління підприємствами сфери
послуг : монографія / за заг ред. О. О. Гусарова ;
[І. А. Островський] ; Укр. інж.-педагог. акад. – Харків : УІПА,
2015. – 185 с.
У монографії розглянуто проблематику розвитку методів
менеджменту у сфері послуг. Авторами досліджуються питання
формування ефективного мотиваційного механізму інноваційної
активності, питання фінансового та економіко-математичного
моделювання діяльності підприємств сфери послуг, специфічні аспекти
оцінки маркетингового потенціалу, управління маркетинговими
комунікаціями. Монографія призначена для викладачів навчальних закладів, аспірантів,
студентів, керівників, менеджерів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного
менеджменту.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104353

Романенко І. І. Архітектурно-будівельні конструкції,
будівлі та споруди у винаходах : монографія / І. І. Романенко ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 417 с.
Монографія містить винаходи (технічні рішення) автора в галузі
будівництва; призначена для студентів архітектурно-будівельних
спеціальностей різних рівнів освіти під час вивчення навчальних
дисциплін та творчого виконання курсових і дипломних проектів
(робіт), а також для аспірантів і викладачів під час вирішення технічних
завдань у наукових дослідженнях з конструкторськими розробками и
оформленням заявок на винаходи (корисні моделі).

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/41584/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=111593

Сідак В. С. Сучасні та інноваційні технології в безпеці
газопостачання : монографія / В. С. Сідак, В. М. Супонєв,
Ю. Ф. Броневський ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2015. – 433 с.
У монографії розглядаються актуальні питання аналізу нещасних
випадків і аварій та шляхи надійного і економічного функціонування
системи газопостачання в сучасних умовах. Визначено інноваційні
шляхи підвищення безпеки і ефективності роботи ГРП, розглянуто
новітні технології та схеми згідно вимогам європейських стандартів.
Приведено аналіз схеми аварійного ризику та підвищення надійності газових мереж шляхом
впровадження новітніх технологій будівництва та реконструкції газових мереж.
Представлено сучасні підходи з підвищення рівня надійності ВБСГ шляхом впровадження
інноваційних схем, технологій та обладнання.
Монографія призначена для студентів, аспірантів ВНЗ, а також інженерно-технічних
робітників проектних організацій, керівників і спеціалістів підприємств з газопостачання та
газифікації.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/41586/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=109937

Стратегії економічного розвитку: держава, регіон,
підприємство : монографія : у 2 т. / за заг. ред.:
К. С. Шапошникова, Н. І. Соловйової, Ю. Ю. Станкевич. –
Херсон : Гельветика, 2015. – Т. 1. – 416 с.
У монографії представлені міждисциплінарні дослідження
стратегії економічного розвитку держави, регіону, підприємства.
Розкриті теоретичні засади дослідження сучасних економічних реалій,
виявлена сутність та чинники розвитку сучасної економіки і управління,
проаналізовані особливості стратегії економічного розвитку у різних
сферах і економічних системах, розроблені механізми, за допомогою
яких можна забезпечити високу конкурентоспроможність на мікро-, мезо-, макро- та
мегарівнях економічного розвитку.
Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх
тих, хто цікавиться теоретичними розробками в царині економіки і управління та реальними
економічними процесами, що розвиваються в Україні та світі.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107335

Сысоев А. С. Волновые пучки в квазиоптических
системах : монография / А. С. Сысоев ; Харьков. нац. ун-т
гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ
им. А. Н. Бекетова, 2015. – 129 с.
В монографии рассмотрены задачи преломления гауссовых
волновых пучков на границе раздела различных сред, дифракция
гауссовых волновых пучков на решётках (в том числе
голографических), квазиоптические резонаторы с диэлектрическими
слоями и электронными потоками. В качестве сред рассматриваются
изотропные диэлектрики, квадратично неоднородные диэлектрики,
одноосные кристаллы и нелинейные среды. При этом используется идея описания
параметров пучка с помощью комплексного параметра, который определяет его основные
параметры. Определив операторы преобразования на различных препятствиях, предложен
операторный метод прохождения пучков в сложных квазиоптических системах. Полученные
результаты предназначены для использования при проектировании и расчётах
квазиоптических приборов и систем различного назначения.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/41579/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=109941

Сысоева В. В. Архитектурный ландшафт города :
монография / В. В. Сысоева ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва
им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова,
2015. – 159 с.
Монография посвящена исследованию проблемы зрительного
осмысления архитектурной композиции города. Исследуется понятие
архитектурного ландшафта как специфической визуальной категории,
которая позволяет описать композицию архитектурной среды через
переживание наблюдателем её художественно-образных качеств.
В монографии рассматривается архитектурный ландшафт как
совокупность видовых кадров городской среды, связанных в художественно-образное целое и
обусловленных функциональной основой города. При этом каждый отдельно взятый видовой
кадр может рассматриваться и как компонент единого архитектурного ландшафта города, и
иметь собственные художественные качества, фиксирующие уникальность конкретного
городского фрагмента. Таким образом, отмечается необходимость понимания городских
территорий как системы городских видов – архитектурных ландшафтов, способных создать в
сознании человека целостный, художественно переживаемый образ города.
Издание адресовано архитекторам, дизайнерам, культурологам, общественным
деятелям, студентам высших учебных заведений.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/41583/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114670

Фесенко Г. Г.
Эпистемологические
практики
исторической культурологии : монография / Г. Г. Фесенко ;
Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков :
ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. – 191 с.
В монографии осуществлён анализ феномена субъекта в исторической
культурологии, выявлены сущностные характеристики, позволяющие
говорить о многовариантности познавательных моделей культурноисторического
знания.
Подчёркивается
актуаль-ность
задачи
всестороннего исследования такого сложного, многоаспектного явления,
как история культуры. Исследовано концептуальное пространство
исторической культурологии.
Для исследователей, преподавателей, студентов, всех, кто интересуется историей
культуры.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/40867/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103796

Фінансово-економічна безпека: стратегічна аналітика та
аудиторський супровід = Financial and economic security:
strategis analytics and audit support : монографія / за заг. ред.
Т. В. Момот ; [від упоряд.: В. М. Бабаєв, Т. В. Момот] ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 340 с.
У монографії викладено теоретико-методологічні підходи до
забезпечення економічної безпеки на національному і регіональному
рівнях, розробки та практичного впровадження інструментарію оцінки й
моніторингу рівня фінансово-економічної безпеки за європейськими
стандартами, системного аналізу корупційних ризиків з метою забезпечення ефективної
взаємодії з питань реалізації державної антикорупційної політики. Удосконалено
інформаційно-аналітичне забезпечення процесу стратегічної аналітики та аудиторського
супроводу в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів
господарювання в умовах загострення загроз і викликів нового типу у сфері національної та
міжнародної безпеки й поглинання європейських інтеграційних процесів з огляду на
важливість адаптації політики національної безпеки України в межах європейської
цивілізаційної моделі.
Монографія призначена для фахівців у галузі економіки, державного управління,
місцевого самоврядування, науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто
цікавиться питаннями фінансово-економічної безпеки.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/42835/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114678

Харламова О. В. Фінансова звітність за міжнародними
стандартами: методологія формування та практика
імплементації в Україні : монографія / О. В. Харламова. –
Харків : Лідер, 2015. – 374 с.
Висвітлено теоретичні засади складання фінансової звітності
українськими компаніями відповідно до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності. Проведено критичний аналіз принципів
бухгалтерського обліку і фінансової звітності, викладено новаторський
підхід до їх ідентифікації, класифікації та інтерпретації, запропоновано
серед принципів бухгалтерського обліку виділяти принцип
раціонального бізнесу. Введено в науковий обіг концепцію архітектоніки фінансової
звітності, розроблено основні її конститутивні атрибути. Здійснено аналіз ступеню
конвергенції національних форм фінансової звітності та вимог МСФЗ до неї. Виявлено
особливості аудиторського підтвердження фінансової звітності при переході на МСФЗ,
розроблено макети аудиторських висновків. Здійснено аналіз впливу переходу на МСФЗ на
оцінку фінансового чтану компаній.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=119316

2014
Абракітов В. Е. Картографування шумового режиму
центральної частини міста Полтава : монографія /
В. Е. Абракітов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2014. – 175 с.
Робота продовжує цикл монографій автора, присвячених проблемі
моделювання процесів розповсюдження звуку. В роботі розглянута
методологія створення карт шуму населених місць із вико-ристанням
прикладного програмного забезпечення ArcGis. Як територія, що
підлягає дослідженню, був обраний центр м. Полтава. Це надає підстави
для проведення різноманітних акустичних розрахунків, вирахування очікуваних рівнів звуку
тощо. Книга ілюструється картами шуму, побудованими за рахунок застосування на практиці
теоретичних положень роботи.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/39478/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=85984

Абракітов В. Е. Пропозиції до конструювання засобів
боротьби з шумом : монографія / В. Е. Абракітов ; Харків.
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 205 с.
Дана робота присвячена опису особистих наукових розробок
автора, присвячених проблемі зменшення інтенсивності розповсюдження звуку. В роботі розглянуто авторські винаходи й висунуті ним
теоретичні положення, присвячені боротьбі із шумом. Це надає підстави
для проведення різноманітних акустичних розрахунків, вирахування
очікуваних рівнів звуку тощо. Книга ілюструється кресленнями
запропонованих автором пристроїв, побудованих за рахунок застосування на практиці
теоретичних положень роботи.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/39477/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=85925

Бейлин М. В.
Нанотехнология
как
прорыв
в
постнеклассической науке : монография / М. В. Бейлин. –
Харьков : Обериг, 2014. – 480 с.
В монографии изложен философский анализ концепции
нанотехнологии как сложнейшей технико-технологичной системы,
обусловленной рядом факторов мировоззренческого, методологического
и познавательного характера. Обосновывается методологическая
необходимость и перспективность способов создания нанотехнологии
методами «снизу – вверх» и «сверху – вниз» и выясняется их место в
современной научной картине мира. Систематизированы основные понятия и подходы к
нанонауке и нанотехнологии и обосновывается мысль, что интенсивное развитие
постнеклассической
парадигмы
требует
построения
фундаментальной
теории
самоорганизации. Показано, что, в отличие от проблемно-ориентированных исследований,
предмет нанотехнонауки целостный, а принципы её организации – это предметноориентированные исследования, направленные на решение не только отдельных вопросов,
важных исключительно в технологическом плане, но и экономических, социальнополитических, культурных проблем жизни современного человечества.
Для учёных, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений,
интересующихся философскими аспектами нанотехнонауки.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115035

Бондаренко Т. В. Виховання гармонійної особистості
засобами художньої гімнастики : монографія /
Т. В. Бондаренко, В. М. Клочко ; за заг. ред. В. М. Клочка ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бе-кетова, 2014. – 270 с.
У монографії представлені сучасні погляди педагогів і науковців,
а також результати власних досліджень авторів з актуальних питань
виховання особистості студентів з використанням потенціалу масового
спорту. Матеріал систематизований і представлений так, аби сприяв
цілісному уявленню майбутніх фахівців щодо соціо-культурного і професійно-прикладного
значення занять фізичною культурою і спортом. Монографія призначена для викладачів,
студентів-спортсменів, магістрів, аспірантів, інших науковців вищих навчальних закладів
інженерно-технічного і фізкультурного профілів, а також для осіб, що самостійно займаються
масовими видами спорту. Робота має теоретичне, методичне і практичне спрямування. Її
зміст допоможе усвідомлено і системно використовувати навчальний час для гармонійного
самовиховання, уникнувши негативних наслідків для здоров’я.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/38611/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=83433

Бубенко П. Т. Управління системною модернізацією та
розвитком житлово-комунальних підприємств : монографія / П. Т. Бубенко, О. В. Димченко, А. Д. Кашпур ; Харків.
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бе-кетова, 2014. – 233 с.
В монографії висвітлено основні теоретико-методологічні основи
управління розвитком ЖКГ як об’єктом міської економіки, приділено
увагу особливостям галузевого монополізму й новим формам
реорганізації галузі. Запропоновано підхід до управління ЖКГ у
проблемних ситуаціях та проведено оцінку тенденцій і факторів підтримки ЖКГ за
механізмом міжбюджетних трансфертів. Для вчених і фахівців у галузі економічних
досліджень, економіки підприємств міського господарства, організації управління розвитком
підприємства.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/38600/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=83596

Влащенко Н.
Социально-экономический
механизм
управления региональным санаторно-курортным комплексом (на примере АР Крым) : монография /
Н. Влащенко. – Saarbrucken : LAPLAMBERT Academic
Publishing, 2014. – 93 с.
В монографии раскрываются вопросы управления, деятельности
санаторно-курортного комплекса региона в условиях ограничения
финансирования. Изучение этого комплекса как составной части общей
системы здравоохранения, что требует всестороннего анализа ситуации
в стране и разработке мероприятий по её улучшению. Пособие может
быть полезным всем, кто интересуется данной тематикой.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=80858

Генераторы тепловой энергии нового поколения :
монография
/
А. В. Шушляков,
Д. А. Шушляков,
Г. А. Кривоносов, А. С. Жиднин. – Харьков : Талант,
2014. – 118 с.
В монографии рассматриваются вопросы уменьшения потерь
тепловой энергии с дымовыми газами, особенности конструкции
существующих ГТЭ, новое поколение ГТЭ с двумя зонами пиролиза,
усовершенствованые способы сжигания топлива.
Книга предназначена для студентов и специалистов в области
теплоснабжения и производства тепловой энергии.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102113

Дєгтяр О. А.
Державне
регулювання
розвитку
соціальної сфери: концептуальні засади та практика :
монографія / О. А. Дєгтяр. – Харків : С. А. М., 2014. –
508 с.
У монографії досліджено теоретичні та прикладні основи
державного регулювання розвитку соціальної сфери як багатоаспектної
складової системи державного управління. Розглянуто методологічні
підходи до державного регулювання розвитку соціальної сфери в
сучасних умовах. Проаналізовано особливості формування та
функціонування механізмів державного регулювання розвитку
соціальної сфери в контексті підвищення результативності соціальної політики. Узагальнено
світовий досвід формування і розвитку механізмів державного регулювання соціальної сфери
в контексті його використання в Україні. Розкрито особливості інформаційного забезпечення
діяльності органів державного управління соціальною сферою. Обгрунтовано механізми
взаємодії органів державного управління та інститутів громадського суспільства в процесі
реалізації соціальної політики.
Монографія розрахована на фахівців у галузі державного управління, науковців,
викладачів, студентів управлінських спеціальностей, політиків, державних службовців –
усіх, хто цікавиться актуальними проблемами державного управління.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79189

Ергономічне і логістичне забезпечення транспортних
систем : монографія / В. К. Доля, Ю. О. Давідіч,
О. О. Лобашов та ін. – Харків : Лідер, 2014. – 210 с.
У монографії розглянуто питання організації дорожнього руху,
проектування технологічного процесу, ергономіки і логістики.
Досліджено ергономічне і логістичне забезпечення транспортних систем
і процесів у містах. Розглянуті підходи до проектування технологічного
процесу перевезення пасажирів і прогнозування параметрів
транспортних систем. Досліджено існуючі підходи до проектування
логістичних систем і визначено напрямки до підвищення економічної ефективності.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102112

Інформаційні технології у вирішенні завдань забезпечення безпеки жіттєдіяльності людини, ергономіки,
охорони праці і навколишнього середовища : монографія :
у 2 ч. / за ред. Я. О. Сєрікова ; Харків. нац. ун-т міськ.
госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2014. – Ч. 2 : Вітроелектричні станції /
Я. О. Сєріков, О. М. Діденко, В. Е. Лісіцин. – 183 с.
Описаний аналіз опублікованих досліджень, наведені завдання й
отримані авторами результати в області забезпечення охорони праці персоналу,
навколишнього середовища й ергономіки на вітроелектричних станціях. Рекомендована
фахівцям і науковцям, які працюють у галузі проектування вітро-електричних станцій,
вирішення завдань забезпечення охорони праці, ергономіки і безпеки життєдіяльності, а
також викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/39480/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=90470

Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні
міського середовища : монографія / В. Д. Шипулін,
І. М. Патракеєв, В. А. Толстохатько та ін. ; під ред.
В. Т. Семенова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2014. – 213 с.
У монографії розглянуто ряд питань, пов’язаних з різними
аспектами застосування геоінформаційних технологій як інструменту
просторової організації територій, а також питань моделювання і
прогнозування розвитку великих містобудівних комплексів на прикладі залізничних вокзалів.
В даний час в умовах становлення нових соціально-економічних відносин архітектурномістобудівне перетворення міста проходить, найчастіше, невпорядковано, без усвідомлення
значення наслідків забудови тієї чи іншої ділянки функціональними об’єктами.
Монографія розрахована на широке коло читачів, які професійно цікавляться проблемами
міського розвитку, а також студентів і аспірантів кафедр геоінфрматики, економіки,
управління міським будівництвом, системних досліджень та ін.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/38933/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=83355

Кибернетическая педагогика: ІТ-технологии в образовании и обучении в вузах: теория и практика : монография /
К. А. Метешкин, А. Ю. Соколов, О. И. Морозов и др. ;
Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. –
Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – 243 с.
На основе научного обобщения результатов исследований в
области кибернетической педагогики выделены три основных научных
направления, которые продолжают развиваться. В данной монографии
представлены как теоретические результаты исследований, так и
отдельные итоги практической реализации, полученные коллективом
авторов. Результаты исследования представлены в широком диапазоне детализации. От
научного обобщения до конкретных теоретических разработок, от формулировки
концептуальных и принципиальных положений до конкретных примеров внедрения в
практику обучения и образования ІТ-технологий.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76650

Килимник І. І. Правова характеристика забезпечення
комерційної таємниці на підприємстві в умовах ринкової
економіки : монографія / І. І. Килимник, О. В. Харитонов ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бе-кетова, 2014. – 82 с.
Монографія присвячена дослідженню аналізу історичної еволюції категорії комерційної таємниці в Україні та світі, характеристиці
визначення та предмету комерційної таємниці. Значна увага
приділяється дослідженню взаємовідносин суб’єктів комерційної
таємниці (працівників, контрагентів, учасників підприємств, контролюючих та інших
державних органів).

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/39292/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=83612

Когенерационные технологии в энергетике на основе
применения паровых турбин малой мощности :
монография
/
А. Л. Шубенко,
В. А. Маляренко,
А. В. Сенецкий, Н. Ю. Бабак. – Харьков : Ин-т проблем
машиностроения НАН Украины, 2014. – 320 с.
Монография посвящена решению важной проблемы повышения
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на
основе внедрения энергосберегающих мероприятий. Выполнен анализ
состояния и потенциала развития мировой и базовой энергетики
Украины. Показано, что значительные резервы содержатся в «малой»
энергетике, являющейся главным потребителем топливно-энергетических ресурсов.
Рассмотрено такое направление энергосбережения как внедрение когенерационных
технологий с использованием паровых турбин малой мощности на различных рабочих телах.
Проведен анализ имеющихся производителей и номенклатуры выпускаемых паровых
турбин малой мощности. Представлены подходы к решению задач энергосбережения и
оптимизации режимов мини-ТЭЦ. В качестве примеров даны варианты техникоэкономических обоснований реализации энергосберегающих технологий при установке
паровых турбин малой мощности.
Монография рассчитана на инженеров, занимающихся вопросами энергосбережения на
промышленных предприятиях, научно-технических работников организаций энергетического
профиля, аспирантов и студентов энергетических специальностей.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79379

Методология стратегического управления ЖКХ городов: комплексная диагностика его состояния : монография /
В. В. Дымченко,
Т. В. Момот,
Е. В. Дымченко,
Д. В. Бутник ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва
им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова,
2014. – 158 с.
В монографии на основе исследования процессов развития
жилищно-коммунального хозяйства рассматриваются новые подходы к
системе планирования жилищно-коммунальной отрасли. Разработан и
предлагается системный подход, включающий стратегическое управление, планирование и
управление бизнес-процессами на основе системы сбалансированных показателей на
примере решения проблемы ресурсосбережения на сетевых предприятиях. Акцентируется
внимание
на
оценке
экономической
результативности
управления
проектом
функционирования и реформирования ЖКХ, внедрение информатизационных системных
технологий в деятельность муниципального образования. Для учёных и специалистов в
отрасли экономических исследований, экономики предприятий городского хозяйства,
организации управления развитием предприятия.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/38968/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=83598

Мілаш В. С. Перспективи модернізації договірних
правовідносин у сфері господарювання : монографія /
В. С. Мілаш ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2014. – 227 с.
Монографію присвячено дослідженню договірних відносин, що
виникають під час господарської діяльності, та спрямовано як на
подальший розвиток теорії господарського договору, так і на
оптимізацію правового регулювання господарсько-договірних відносин
для більш гармонічного врахування приватних і публічних інтересів у сфері господарювання.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/38965/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=83444

Місто очима студентів. Проблеми візуального сприйняття і графічне відображення архітектурного середовища :
монографія / С. О. Шубович, Н. С. Вінтаєва, Г. Л. Коптєва
та ін. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 237 с.
Монографія присвячена розгляду питання методики проведення
навчальних архітектурних практик – натурному вивченню архітектурнопросторового середовища міста, що орієнтує студента на розгляд і
зображення міста в цілому від зовнішніх панорам, його чисельних
внутрішніх фрагментів – вулиць, площ, ансамблів до безлічі
архітектурних деталей – від гілки дерева до старовинного каменя у мурі. Ця методика
спрямована на вивчення студентом-архітектором середовища: його композиції,
функціональної організації, соціальної структури, транспортної й інженерної інфраструктур.
Завдання малюнків, під час дослідження композиції архітектурно-просторового середовища
міста (ансамблю), складається в усвідомленні на чуттєво-емоційному рівні цілісності
середовища, гармонійного єднання ландшафтних й архітектурних компонентів. В монографії
використані матеріали студентських практик, проведених під керівництвом викладачів
кафедри архітектурного моніторингу міського середовища ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
Видання адресоване архітекторам, вченим, реставраторам, громадським діячам, студентам
вищих навчальних закладів.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/38931/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=83432

Назаренко Л. А. Основи радіометрії та фотометрії :
монографія / Л. А. Назаренко, В. М. Сорокін ; Харків. нац.
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2014. – 352 с.
В монографії викладені основи вимірювань світлових і
енергетичних величин, які характеризують некогерентне оптичне
випромінювання. Детально розглянуті предмет, задачі, методологія і
техніка вимірювання. Систематизовані і узагальнені відомості про
сучасні оптичні і оптоелектричні вимірювальні перетворювачі як
основні елементи оптоелектронних вимірювальних приладів і
пристроїв. Значна увага приділена світлодіодам як з точки зору вимірювання їх
світлотехнічних параметрів, так і в використанні їх у світлових приладах.
Книга розрахована на спеціалістів в області світлотехніки і вимірювальної техніки. Може
бути корисна студентам відповідних спеціальностей.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=82842

Патракеев И. М. Геопространственные
моделировании градостроительных систем
И. М. Патракеев ; Харьков нац. ун-т
им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ
кетова, 2014. – 208 с.

технологии в
: монография /
гор. хоз-ва
им. А. Н. Бе-

В монографии развивается методология системного анализа
процессов развития крупных городов в условиях неопределённости.
Неопределённость, сопровождающая развитие городов, меняет
традиционные представления о моделях города и процедурах
подготовки и принятия решений о направлениях его развития. Методы и
модели, экспериментальные данные, приведенные в настоящей работе, убедительно
показывают преимущество технологии геопространственного моделирования развития
градостроительных систем на основе классических однородных структур.
Монография рассчитана на широкий круг читателей, профессионально интересующихся
проблемами городского развития, а также студентов и аспирантов кафедр геоинформатики,
экономики, управления городским строительством, системных исследований и др.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/38963/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=90314

Радіонова О. М. Зайнятість у великих містах: сучасний
економіко-теоретичний аналіз : монографія / О. М. Радіонова ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 178 с.
Монографію присвячено теоретичному та практичному дослідженню
сучасних трансформаційних процесів у сфері міської зайнятості,
обґрунтуванню
соціально-економічних
регуляторів
та стратегії
муніципального управління зайнятістю населення у великих містах.
Удосконалено методологію системного дослідження великого міста як
центру територіальної організації зайнятості, виявлено концептуальні
основи формування та розвитку муніципальної (міської) системи
зайнятості, уточнено сутність понять: «зайнятість населення», «привабливість великого міста у
сфері зайнятості». Обґрунтовано взаємозв’язок основних процесів міської динаміки: рівня
соціально-економічного розвитку міста, зайнятості (кількості робочих місць) та чисельності
населення, що характеризують циклічний розвиток міста. Опрацьовано методику аналізу
життєвого циклу міста. Досліджено сучасні трансформаційні процеси у сфері зайнятості великих
міст. Виокремлено системні, структурні та організаційні трансформації, а також інституційні
аномалії міської зайнятості. Розроблено алгоритм стратегічного управління міською зайнятістю з
використанням соціально-економічних регуляторів: інвестування в нові технології та сферу
професійної освіти; податкової та кредитної підтримки малого підприємництва, насамперед у
науково-інноваційній сфері; стимулювання трудової імміграції.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/39479/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126761

Решетило В. П. Трансформаційні процеси в суспільстві
в умовах інформаційної економіки : монографія /
В. П. Решетило, М. С. Наумов, Ю. В. Федотова ; Харків.
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 275 с.
Досліджуються перспективи розвитку і характерні риси інформаційної економіки, процеси та наслідки інтелектуалізації
суспільства у розвинених країнах, становлення сучасної економіки як
синергетичної, основні напрями впливу інтелектуалізації економіки на
становлення кластерів та інших форм мережевих структур, напрями та
протиріччя формування інформаційного суспільства в трансформаційних економіках.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/38967/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=83599

Решетило В. П. Трудові ресурси регіонів: просторове
розміщення та підвищення ефективності використання :
монографія / В. П. Решетило, Н. С. Міщенко, О. В. Шубна ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 157 с.
Досліджуються еволюція процесу розселення населення в
регіонах України, її взаємозв’язок із формуванням просторової
асиметрії розміщення їх трудових ресурсів, людський капітал як якісна
характеристика трудових ресурсів і рівень його розвитку в регіонах,
фактори підвищення ефективності управління процесами формування, оптимального
розміщення і реалізації потенціалу трудових ресурсів на території України.
Призначена для студентів і викладачів економічних вузів, слухачів шкіл бізнесу,
керівників, спеціалістів, які займаються проблемами економічного розвитку.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/36949/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=81581

Рисованный С. В. Проектирование вентильных реактивных двигателей : монография / С. В. Рисованный,
В. Б. Финкельштейн ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва
им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – 245 с.
В данной работе рассмотрены вентильные реактивные двигатели
(ВРД). Проанализированы различные виды конструктивного исполнения
ВРД. Разработаны методика и программа электро-магнитного расчёта
ВРД, позволяющие определить оптимальный диаметр расточки по
критериям максимальной энергии магнитного поля в воздушном зазоре или максимального
магнитного потока при заданной плотности тока в обмотке. Получены временные
зависимости токов, напряжений и моментов двигателей при их питании от различных
коммутаторов по схемам асимметричного моста Миллера, фирмы Graseby Controls Ltd и от
бесконденсаторного коммутатора на четырёх силовых транзисторах и четырёх силовых
диодах. Приведены математические модели ВРД, питающихся от указанных коммутаторов.
При расчёте двигателей выявляются пульсации момента, в том числе и обусловленные
ШИМ. Предложены способы регулирования углов коммутации на работающем двигателе.
Изложены рекомендации по повышению интенсивности охлаждения коммутаторов.
Монография предназначена для специалистов, занимающихся проектированием
вентильных реактивных двигателей, а также для студентов и аспирантов соответствующих
специальностей.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/38601/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=83449

Семёнов В. Т. Устойчивое развитие мегаполисов.
Урбанистические аспекты : монография / В. Т. Семёнов,
Н. Э. Штомпель ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва
им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – 339 с. : ил.
Книга посвящена вопросам устойчивого развития урбанизированных территорий. Анализируются основные тенденции и механизмы,
которые
оказали
влияние
на
возникновение
и
эволюционирование городских образований. Рассматриваются стадии
урбанизационного развития городских образований: возникновение
агломераций, мегаполисов, субурбанизация. Излагаются основные принципы разработки
стратегий и программ устойчивого развития крупнейших городов мира – мегаполисов, а
также анализируются системы индикаторов устойчивого развития. Исследуются
эффективные мировые практики в сфере городского строительства, землепользования и
застройки.
Рассчитана на архитекторов, градостроителей, экономистов, инженеров, экологов,
специалистов в сфере городского развития и местного самоуправления, а также
преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/40685/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102861

Системно-структурный анализ парокомпрессорных
термотрансформаторов : [монография] / Ю. М. Мацевитый, Э. Г. Братута, Д. Х. Харлампиди, В. А. Тарасова ; под
общ. ред. Ю. М. Мацевитого ; НАН Украины, Ин-т
проблем машиностр. им. А. Н. Подгорного. – Харьков :
ИПМ, 2014. – 269 с.
В монографии рассмотрены вопросы применения методов
системного анализа и современных методов прикладной термодинамики, а также построения на их основе комплексной методологии
для диагностики эффективности парокомпрессорных термотрансфор-маторов. Предложены
новые подходы к проведению термодинамического и термоэконо-мического анализов циклов
с учётом структурно-топологических особенностей оборудования термотрансформаторов.
Монография рассчитана на инженерных и научных работников, представляет интерес для
аспирантов, студентов энергетических специальностей.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=90907

Соціальне пізнання : монографія / В. М. Бабаєв,
О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч, С. О. Завітний ; Харків.
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 320 с.
Аналізуються природа, сутність і зміст поняття соціального
пізнання в загальному контексті пізнавальної потреби людини та її
відповідної діяльності. Автори виходять з подвійного сенсу соціального
пізнання як механізму пізнання суспільством зовнішнього світу і
формування
суспільної
свідомості
та
механізму
пізнання
закономірностей функціонування і розвитку самого суспільства.
Детально розглянуто специфіку соціального пізнання та його функції, а також проблеми
пізнання феноменів держави, влади і політики. Істотну увагу приділено філософській
рефлексії майбутнього людської цивілізації й ролі суспільного пізнання у її збереженні.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/36316/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79214

Створення просторових даних для грошової оцінки
земель та нерухомого майна : монографія / К. А. Мамонов,
В. Д. Шипулін, І. С. Глушенкова, М. В. Кадничанський та
ін. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –
Харків : ХУПС, 2014. – 240 с.
В книзі охарактеризовано концептуальні підходи щодо формування просторових даних для оцінки землі та нерухомого майна,
запропоновані підходи до формування й реалізації інформаційноаналітичного забезпечення, систематизовані теоретико-методичні
положення щодо оцінки землі та нерухомого майна. Запропоновано
інструментарій щодо формування просторових даних для оцінки землі та нерухомого майна
на основі геоінформаційних технологій. Систематизовані теоретико-методичні підходи і
визначені практичні аспекти щодо управління об’єктами будівельного комплексу та міської
інфраструктури, які здійснюються шляхом застосування просторових даних оцінки землі та
нерухомого майна, запропоновані відповідні рекомендації.
Рекомендовано для фахівців у галузі оцінки майна та нерухомого майна,
геоінформаційних систем і технологій, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79392

Стейкхолдерна
стратегія
вартісно-орієнтованого
управління капіталом бренда будівельних корпоративних
під-приємств: визначення та практика реалізації :
монографія
/
[К. А. Мамонов,
Ю. В. Ткаченко,
А. А. Євдокімов, Ю. Б. Радзінська] ; Харків. нац. ун-т
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2014. – 220 с.
Обґрунтовано теоретико-методологічні положення та практичні
аспекти сутності, особливостей формування й використання капіталу
бренда будівельних корпоративних підприємств. Систематизовані
підходи щодо оцінки капіталу, виявлені особливості управління капіталом бренда на
будівельних корпоративних підприємствах.
Запропоновано узагальнюючий критерій щодо оцінки розвитку капіталу бренда
будівельних корпоративних підприємств, визначені фактори, які впливають на цей критерій
на основі економетричного інструментарію. Охарактеризовані напрями щодо формування й
реалізації стейкхолдерної стратегії вартісно-орієнтованого управління капіталом бренда
будівельних корпоративних підприємств.
Рекомендовано для фахівців у галузі економіки та управління, викладачів, аспірантів,
студентів ВНЗ.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=83232

Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України :
монографія / за заг. ред. І. М. Писаревського ; Харків. нац.
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2014. – 261 с.
Монографія присвячена дослідженню стану, проблем та
перспектив розвитку туристської індустрії міста, регіону, країни.
Визначено основні фактори, що впливають на розвиток сфери
туризму. Розглянуті методичні та прикладні аспекти управління
туристською індустрією та забезпечення її конкурентоспроможності.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/39483/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=86017

Управління заборгованістю на підприємствах житловокомунального комплексу: теоретико-методологічні засади
та особливості реалізації : монографія / К. А. Мамонов,
О. А. Боровик, Р. С. Грива, В. Т. Плакіда ; Харків. нац. ун-т
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2014. – 191 с.
Обґрунтовано
теоретико-методологічні
положення
щодо
управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального
комплексу, удосконалено організаційно-економічні засади управління
заборгованістю, запропоновано алгоритм формування організаційно-економічного
управління
заборгованістю,
визначені
інструменти
управління
заборгованістю.
Запропоновано методичний підхід щодо оцінки впливу економічних показників на
формування й погашення заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу.
Визначені напрями зростання ефективності формування та погашення заборгованості на
підприємствах житлово-комунального комплексу.
Рекомендовано для фахівців у галузі економіки та управління, викладачів, аспірантів,
студентів вищих навчальних закладів.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/39481/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102848

2013
Анализ и оценка экономических ущербов от низкого
качества электрической энергии : монография /
В. А. Онищенко, И. А. Самойленко, О. Г. Гриб и др. –
Харьков : ХНУРЭ, 2013. – 328 с.
В монографии рассмотрены вопросы оценки экономического
ущерба, возникающего от низкого качества электрической энергии и
определение ответственности за его нарушение.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=75535

Безкоровайний Д. О. Оптимізація розвитку сили та
статичної витривалості юнаків в армспорті : монографія /
Д. О. Безкоровайний ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2013. – 178 с.
Монографію присвячено розробленню експериментальної програми
тренування з армспорту за допомогою використання вправ статичного та
динамічного характеру локальної дії та дослідження її впливу на
показники функціональної, загальнофізичної та спеціальної фізичної
підготовленості. Вивчено рівень і динаміку змін сили та статичної
витривалості основних груп м’язів юних армспортсменів, що дало змогу оцінити здібності
організму на кожному окремому віковому етапі та визначити сенситивні зони розвитку
вказаних якостей, та на основі цих даних розробити обґрунтовані методики та рекомендації
для практики фізичного виховання та тренувального процесу під час занять армспортом.
Розроблено план багаторічного та програму річного макроциклів тренувань із армспорту.
Обґрунтовано й експериментально підтверджено можливість ефективного використання
дозованих статичних вправ локальної дії у процесі силової підготовки юнаків в армспорті.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/33363/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=74398

Бобух А. А. Компьютерно-интегрированная система
автоматизации технологических объектов управления
централизованным теплоснабжением : монография /
А. А. Бобух, Д. А. Ковалёв ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва
им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова,
2013. – 226 с.
Рассматриваются теоретические и практические вопросы разработки и применения компьютерно-интегрированных систем автоматизации технологических объектов управления централизованным
теплоснабжением. В монографии излагаются особенности использования вероятностных методов и методов идентификации технологических объектов
управления для синтеза математических моделей, методов и компьютерно-интегрированной
системы автоматизации технологических объектов управления централизованным
теплоснабжением.
Монография предназначена для специалистов проектных и коммунальных организаций
городского хозяйства, а также будет полезной профессорско-преподавательскому составу,
аспирантам, студентам технических и экономических специальностей.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/33362/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=74379

Вакуленко К. Є. Особливості управління міськими
пасажирськими транспортними системами : монографія /
К. Є. Вакуленко, К. В. Доля. – Харків : НТМТ, 2013. –
171 с.
У монографії розглянуті аспекти управління міськими пасажирськими транспортними системами. Питання організації та
планування роботи пасажирського транспорту. Особлива увага
приділена удосконаленню тарифної системи управління міським
пасажирським транспортом, формуванню соціально-орієнтованого
тарифу, організації міських пасажирських перевезень, що забезпечить
мінімальне транспортне стомлення пасажирів.
Монографія розрахована на читачів, які цікавляться проблемами управління міськими
пасажирськими транспортними системами.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73617

Гриньова В. М. Управління кар’єрним зростанням
персоналу підприємства : монографія / В. М. Гриньова,
М. М. Новикова, О. А. Небилиця. – Харків : Вид-во ХНЕУ,
2013. – 180 с.
У монографії розглянуті питання, що повязані з розвитком
науково-теоретичних положень, розробкою та обґрунтуваннням
методичних і практичних рекомендацій щодо управління кар’єрним
зростанням персоналу промислових підприємтсв.
Рекомендовано для фахівців з питань управління промисловими
підприємствами, викладачів, аспірантів і студентів економічних
спеціальностей вищих навчальних закладів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71010

Диалектика глобализации общественных процессов :
монография / В. В. Будко, А. Б. Зинчина, Г. Т. Клименко и
др. ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. –
Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2013. – 147 с.
В монографии представлены результаты анализа различных
аспектов глобализации общественных процессов с позиций
традиционного диалектического анализа и новых подходов.
Разнообразие рассматриваемых феноменов делает монографию
полезной философам, социологам, политологам, методологам и всем,
кто интересуется современными социальными проблемами.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/33348/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102845

Духовно-культурні чинники соціоекономічної динаміки :
монографія / за наук. ред. Г. В. Задорожного, І. Давидова. –
Харків : Точка, 2013. – 266 с.
У книзі йдеться про становлення постнеокласичної людинорозмірної економічної науки, що потребує кардинального оновлення
формату світосприйняття, розуміння господарства як сфери цілісної
життєдіяльності людини. Реалізація імперативу виживання людства як
фундаментально-актуальна проблема сучасності ставить на порядок
денний дослідження духовно-моральних та національно-культурних
чинників, які визначально впливають на розвиток національного
господарства заради добробуту людини. При цьому саме особистість, з її внутрішніми
цінностями та мотивами, постає базовим суб’єктом господарської творчості щодо
формування якісно іншого майбутнього. В такому форматі проведено дослідження
соціоекономічної динаміки національного господарства.
Видання буде цікаве для науковців, господарів-керівників, аспірантів і студентів, для всіх,
хто цікавиться проблемами виживання людства і подолання сучасної його полісистемної
кризи.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=75523

Ергономічні і логістичні аспекти моделювання
транспортних систем міст : монографія / В. К. Доля,
Є. І. Куш, О. О. Лобашов, Д. П. Понкратов. – Харків :
НТМТ, 2013. – 226 с.
У монографії розглянуті аспекти моделювання транспортних
систем міст. Питання організації дорожнього руху, проектування
технологічного процесу, ергономіки і логістики досліджені з
урахуванням закономірностей зміни параметрів руху транспортних
потоків у містах, проектування технологічного процесу перевезення
пасажирів, прогнозування параметрів транспортних систем і
проектування логістичних та ергономічних систем.
Монографія розрахована на читачів, які цікавляться проблемами організації дорожнього
руху, технології перевезення пасажирів і вантажів, логістики і ергономіки в транспортних
системах міст.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71767

Жван В. Д. Історія відновлення та будівництва церков
Харківської єпархії: із благословення архієпископа
Харківського і Богодухівського Онуфрія : монографія /
В. Д. Жван. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. –
336 с.
Матеріал цієї книги відображає людський подвиг у справі
відновлення інституту Церкви в Україні, церков Харківської єпархії
чи навіть одного окремо взятого храму.
Видання буде корисним краєзнавцям, історикам, фахівцям з
будівництва та широкому загалу читачів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79168

Інституційні фактори стійкого розвитку регіональних
соціально-економічних
систем
:
монографія
/
В. П. Решетило, Г. В. Стадник, І. А. Островський та ін. ;
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ,
2013. – 241 с.
Досліджено інституційні чинники функціонування сучасних
регіональних соціально-економічних систем, з методологічних позицій
економічної синергетики проаналізовано механізм інституційних змін,
виявлено проблеми та шляхи становлення ринкової інституційної
архітектоніки міст і регіонів, висвітлено вплив ефективних ринкових інститутів на розвиток
міської та регіональної економіки.
Для студентів і викладачів економічних вузів, слухачів шкіл бізнесу, керівників регіонів,
підприємств і організацій, спеціалістів, які займаються проблемами регіональної економіки і
управління.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/28197/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72513

Історія української світлотехніки : монографія / [за ред.
П. П. Говорова ; уклад.: П. П. Говоров, Р. В. Пилипчук,
Г. М. Кожушко, К. К. Намітоков]. – Тернопіль : Джура,
2013. – 180 с.
У цьому виданні висвітлено історію заснування, багаторічний
шлях розвитку і становлення української світлотехнічної галузі.
Книга розрахована на науково-технічний персонал виробничих
підприємств, наукових та освітніх установ, викладачів, проектантів,
аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=90948

Калюжный Д. Н.
Определение
действительного
электропотребления и схем включения счётчиков электрической энергии с учётом её качества : монография /
Д. Н. Калюжный. – Харьков : Форт, 2013. – 268 с.
В книге рассмотрены вопросы определения схем включения
счётчиков электрической энергии и действительного электропотребления при неправильных их включениях. Разработаны методы
решения данных задач, которые учитывают качество электрической
энергии и исключают необходимость физических переключений
вторичных измерительных цепей. Дана оценка погрешностей определения действительного
электропотребления. Приведены результаты экспериментальных исследований.
Предназначена для научных работников, студентов и аспирантов электротехнических
вузов и факультетов, работников предприятий электрических сетей и энергосбыта.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71801

Ковалевский Г. В. Новая экономика человека
монография / Г. В. Ковалевский, В. В. Гриненко.
Харьков : Форт, 2013. – 196 с.

:
–

В моногрфии впервые разработаны новые концепции, понятия и
методы экономики человека: интегральные системы развития человека,
баланс индикаторов экономического и социального развития человека,
пирамида жизни человека. Составлен прогноз развития экономики
человека, который можно использовать во всех странах, регионах,
городах, на предприятиях, в организациях и учреждениях. Новая
экономика повышает ценность жизни каждого человека.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=74564

Корінько І. В. Контроль якості води : монографія /
І. В. Корінько, В. Я. Кобилянський, Ю. О. Панасенко ;
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ,
2013. – 288 с. : іл.
Розглянуто питання організації системи лабораторного контролю
на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства в світі
необхідних змін та раніше напрацьованого в нашій країні досвіду.
Розглянуті питання технічного переоснащення з урахуванням
упровадження в Україні європейських вимог до якості та безпеки питної
води. Розглядається питання оптимізації фінансових витрат на
утримання лабораторій, основні підходи зі створення галузевої системи підвищення
кваліфікації працівників лабораторій.
Буде корисне фахівцям галузевих лабораторій і технологічних підрозділів водоканалів,
інженерно-технічних працівників проектних організацій, науковців і студентів, які
навчаються за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=78645

Коюда О. П. Проблеми створення наукових парків в
Україні : монографія / О. П. Коюда. – Харків : Компанія СМІТ,
2013. – 312 с.
Розглянуто теоретично-організаційні проблеми створення
наукових парків на базі провідних вищих навчальних закладів на
прикладі Харківщини та Харківського національного економічного
університету й виокремленні пріоритетні завдання щодо активізації
цього процесу в Україні та у всіх регіонах, які мають наявний науковотехніко-технологічний потенціал, викладено авторський підхід до їх
вирішення.
Для фахівців з питань інноваційного менеджменту, викладачів, аспірантів і студентів
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та наукових установ.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=120572

Леонов Я. В.
Організаційно-економічний
механізм
інноваційного розвитку підприємств : монографія /
Я. В. Леонов ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :
ХНАМГ, 2013. – 129 с.
У монографії вирішено науково-практичне завдання стосовно
узагальнення та розвитку науково-теоретичних положень, обґрунтування
і розробки методичних підходів щодо організаційно-економічного
механізму інноваційного розвитку підприємств водопостачання.
Проведено аналіз стану підприємств системи централізованого
водопостачання. Досліджено водоресурсний потенціал України і
Харківського регіону, економічний стан водогосподарської системи м. Харкова.
Обґрунтовано основні фактори досягнення рівноваги інтересів учасників ринкових відносин
у завданнях удосконалення цінового механізму.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=83233

Логістичні і ергономічні проблеми розвитку транспортних систем міст : монографія / В. К. Доля, Є. І. Куш,
Д. П. Понкратов та ін. – Харків : НТМТ, 2013. – 203 с.
У монографії розглянуто логістичні і ергономічні проблеми
розвитку транспортних систем міст. Досліджені закономірності зміни
параметрів руху транспортних потоків у містах, досліджені існуючі
підходи до проектування логістичних систем і визначено напрямки
розвитку ергономічного забезпечення транспортних систем міст.
Монографія розрахована на читачів, які цікавляться проблемами
організації дорожнього руху, технології перевезення пасажирів і
вантажів, логістики і ергономіки в транспортних системах міста.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71765

Менеджмент міського розвитку : монографія / за ред.
О. В. Васильєва, Н. М. Богдан, К. А. Фісуна ; Харків. нац.
акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2013. – 397 с.
Монографія присвячена проблемам розвитку соціально-економічної системи міста й програмування можливих напрямків розвитку
міст. Місто є відкритою економічною системою. Дана обставина
обумовлює їх істотне значення для ефективності менеджменту та вибору
стратегії розвитку системи в плані формування потенціалу міста.
Рекомендовано для науковців і працівників виробничої сфери, які
займаються питаннями планування та економічного розвитку міст
України, а також для аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72517

Повышение эффективности работы сооружений при
очистке питьевой воды : монография / С. М. Эпоян,
С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, В. А. Сташук ; Харьков.
нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2013. – 190 с.
В монографии изложены научные основы повышения
эффективности работы сооружений водоснабжения при подготовке
питьевой воды с использованием ресурсосберегающих технологий.
Предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся
проектированием,
строительством
и
эксплуатацией
систем
водоснабжения,
может
быть
рекомендована
для
студентов
специальностей «Водоснабжение и водоотведение», «Экология и охрана окружающей
среды».

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/28528/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72783
Постсоветский институционализм: десять лет спустя : в 2 т. :

монография / под ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. –
Донецк : ГВУЗ «ДонНТУ», 2013. – Т. 1. – 464 с. – Серед
авторів В. П. Решетило.
В монографии обобщены результаты исследований членов
Международной ассоциации институциональных исследований за
десять лет с начала проведений международных конференций и
образования ассоциации, по проблемам развития институциональной экономики на постсоветском пространстве.
Издание будет полезно специалистам в области экономической
теории, институциональной экономики, преподавателей, аспирантов и студентов, а также для
всех интересующихся данной тематикой.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=75534

Сєріков Я. О. Інформаційні технології у вирішенні
завдань забезпечення безпеки життєдіяльності людини,
ергономіки, охорони праці і навколишнього середовища :
монографія / Я. О. Сєріков, Д. С. Таланін, С. Я. Сєріков ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Т. 1 :
Автомобільний транспорт, трактори, самохідні машини й
механізми. – 223 с.
Наведений аналіз опублікованих досліджень, описані завдання й
одержані авторами результати в області забезпечення охорони праці персоналу, ергономіки
при експлуатації машин і механізмів. Описані вібродіагностичні інформаційні системи для
контролю технічного стану розглядуваних механічних систем з позицій вирішення завдань
забезпечення охорони праці. Рекомендована для фахівців і науковців, які працюють у галузі
вирішення завдань забезпечення охорони праці, ергономіки і безпеки життєдіяльності,
викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/33336/

Теорія проектування великих самокерованих соціальноекономічних систем : наук.-конц. альм. : у 5 т. /
В. А. Ткаченко, В. М. Клочко, К. В. Кухтін та ін. –
Дніпропетровськ : Моноліт, 2013. – Т. 3 : Системність на
полі невизначеності у складних саморегулюючих
соціально-економічних системах. – 244 с.
В роботі наводяться концептуальні підходи щодо системності на
полі невизначеності у складних саморегулюючих соціальноекономічних системах.
Досліджуються проблеми стратегії розвитку складних саморегулюючих соціально-економічних систем та програмно-орієтованого місцевого управління,
а також управління підприємствами як складними саморегулюючими соціальноекономічними системами.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=74718

Теорія проектування великих самокерованих соціальноекономічних систем : наук.-конц. альм. : у 5 т. /
В. М. Клочко, К. В. Кухтін, С. В. Грушевський та ін. –
Дніпропетровськ : Моноліт, 2013. – Т. 4 : Економічногенетична теорія якості управління у складних
саморегулюючих соціально-економічних системах. – 230 с.
У роботі розкриваються концептуальні підходи щодо
проектування великих самокерованих соціально-економічних систем –
багаторівневих ієрархічних структур, на кожному рівні яких
здійснюються властиві лише йому функції пізнання довкілля, в якому
функціонують вказані системи, аналізу відповідності і потенційних можливостей цього
середовища.
Книга призначена для наукових і інженерно-технічних працівників, викладачів і студентів
ВНЗ, а також фахівців державного управління.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=74719

Теорія
та
практика
організаційно-економічного
регулювання
діяльності
підприємств
системи
життєзабезпечення міст : монографія / за ред.
Є. М. Кайлюка. – Харків : Точка, 2013. – 28 с.
Монографія присвячена аналізу сучасного стану розвитку
інфраструктури міст. Вирішення цієї проблеми здійснюється на
основі системного підходу і полягає в розробці цілісної, відкритої
організованої системи, яка включає комплекс інноваційних
організаційних і економічних складових, що охоплюють всі стадії
циклу розвитку інфраструктури міста.
Розрахована на фахівців, які працюють в галузі міського господарства, професорськовикладацький склад, аспірантів за фахом «Розміщення продуктивних сил і регіональна
економіка», а також менеджерів та економістів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71787

Формирование математического аппарата для выбора
оптимальных параметров продукции капитального
строительства : монография / В. И. Торкатюк, В. Н. Бабаев,
А. И. Колосов и др. ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. –
Харьков : ХНАГХ, 2013. – 421 с.
В монографии рассматриваются особенности формирования
математического аппарата для выбора оптимальных решений по
формированию качественных параметров продукции капитального
строительства,
обеспечивающие
создание
высококачественной
строительной продукции. Излагаются особенности использования как традиционного
математического аппарата и математических методов, так и новейшего процессного подхода
в сочетании с внедрением системы стратегического управления. Монография предназначена
для специалистов проектных, строительных организаций, инвестиционных служб банков,
занятых разработкой инвестиционных проектов и их управлением, а также будет полезна
профессорско-преподавательскому составу, аспирантам, студентам строительных и
экономических специальностей.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72786

Ягуп В. Г. Компьютерное моделирование переходных и
установившихся
процессов
в
преобразователях
электрической энергии : монография / В. Г. Ягуп,
Е. В. Ягуп ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков :
ХНАГХ, 2013. – 131 с.
Монография посвящена задачам и методам исследования
процессов в преобразователях параметров электроэнергии. Рассмотрены
проблемы, возникающие при формировании уравнений динамических
процессов с приложением матричного исчисления и теории сигнальных
графов. Даны рекомендации по преодолению проблем топологических вырождений и
жёсткости систем уравнений моделей. Описаны особенности построения пакета программ
системы СИМПАТ, дано полное описание его структуры. Приведены примеры
моделирования
электромагнитных
процессов
в
преобразователях
различного
функционального назначения.
Монография предназначена научным работникам и специалистам, работающим в области
преобразования параметров электрической энергии, а также может быть полезна студентам,
магистрантам и аспирантам электротехнического профиля.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102855

