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Александрова С. А. Детермінанти розвитку туризму :
[колект. монографія] / С. А. Александрова, Н. М. Богдан,
Л. А. Нохріна ; за заг. ред. І. М. Писаревського ; Харків. нац.
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2018. – 159 с.
У монографії надані результати дослідження теоретичних,
методологічних та практичних аспектів розвитку туризму. Питання, що
складають зміст монографії, відбивають широкий спектр детермінантів
розвитку туризму й задачі щодо вирішення ринкових, інформаційних,
людських та економічних аспектів поступу. Монографія становить
інтерес для наукових працівників, керівників, менеджерів й фахівців малого та середнього
бізнесу, а також для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних
закладів.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/51711/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152494

Європейський
вектор
модернізації
економіки:
креативність, прозорість та сталий розвиток : монографія / за
заг. ред. Л. Л. Калініченко ; Харків. нац. ун-т буд-ва та
архіт. – Харків : ХНУБА, 2018. – 316 с.
Монографія містить результати досліджень відносно основних
напрямків європейського вектору модернізації економіки: креативна
економіка та підприємництво; європейські практики та вітчизняний
досвід
децентралізаційних
процесів;
енергоефективність,
ресурсозбереження та зелена економіка; гендерна справедливість в
соціально-економічних системах; інструменти забезпечення прозорості
публічного сектору.
Розділи монографії друкуються в авторській редакції, в монографії максимально
зменшено втручання в обсяг та структуру відібраних до друку матеріалів. Редакційна колегія
не несе відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, яку надано в
рукописах, а також коректність цитованості матеріалу, і залишає за собою право не
розподіляти поглядів деяких авторів на ті чи інші питання, які розглянуті у розділах.
Монографія буде корисною для широкого кола читачів: вчених, керівників
підприємств та організацій, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=147045

Доля К. В.
Мережне
моделювання
та
аналіз
транспортних процесів : монографія / К. В. Доля ; Харків.
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 212 с.
У монографії запропоновано нові кокцептуальні підходи до
вирішення питань транспорту, які реалізуються за допомогою засобів
мережного аналізу. Використано новітні інформаційні системи для
визначення базових характеристик і формалізації параметрів
транспортних процесів. Розглянуто широке коло актуальних проблем
транспортної галузі. Наведено приклади вирішення основних завдань
сфери транспортних технологій. Запропоновано підходи щодо
використання геоінформаційних технологій для моделювання та аналізу процесів
транспортних систем.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/49845/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150439

Жемеров Г. Г. Енергоефективність систем електропостачання з напівпровідниковими перетворювачами
електроенергії : монографія / Г. Г. Жемеров, Д. В. Тугай ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 272 с.
У монографії розглянуто питання підвищення енергоефективності трифазних систем електропостачання засобами силової
електроніки: шляхом використання паралельного силового активного
фільтра й енергоємного накопичувача енергії. Запропоновано
концепцію мінімізації втрат у трифазних системах електропостачання,
розвинуто засади сучасної теорії активної і реактивної потужності, уперше отримано
розрахункове співвідношення й запропоновано систему складових сумарної потужності
втрат, кожна з яких відповідає особливостям електромагнітних процесів у трифазній системі
електропостачання.
Рекомендовано для фахівців і науковців, які працюють у галузі електроенергетики та
силової електроніки, а також викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам і студентам,
які досліджують питання підвищення енергоефективності систем електропостачання.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/50205/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149458

Земельне адміністрування: особливості формування та
сучасні технології реалізації : монографія / [Т. В. Анопрієнко,
І. А. Ачкасов, К. І. Вяткін, М. О. Грек, К. В. Доля, А. А. Євдокімов, С. М. Кобзан, К. А. Мамонов, К. О. Метешкін,
С. Г. Нестеренко,
В. О. Пеньков,
М. О. Пілічева,
Д. О. Пруненко,
О. Є. Поморцева,
Ю. Б. Радзінська,
І. С. Творошенко,
Д. В. Шаульський,
В. Д. Шипулін,
Е. С. Штерндок та ін.] ; за заг. ред. К. А. Мамонова ; Харків. нац.
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ФОП
Мезіна В. В., 2018. – 356 с.
Розглянені питання сучасного застосування науково-практичних підходів до системи
земельного адміністрування та її окремих елементів, об’єктів територіальних агломерацій та
міської забудови. Висвітлені питання застосування методів земельного адміністрування
моделюванням процесів засобами ГІС технологій.
Рекомендовано для фахівців у галузі оцінки нерухомості, геоінформаційних систем і
технологій, землеустрою і кадастру, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних
закладів.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=136891

Коваленко А. В.
Методи
і
засоби
нанесення
лакофарбових покриттів під час ремонту транспортних
засобів : монографія / А. В. Коваленко, В. І. Коваленко ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 402 с.
Монографія присвячена дослідженню методів і засобів нанесення
лакофарбових покриттів під час ремонту транспортних засобів, подано
методики розрахування і техніко-економічні характеристики такого
устаткування.
Розрахована на студентів і магістрів електромеханічних
спеціальностей, слухачів навчальних закладів з наданням другої вищої
технічної освіти в галузі транспорту, аспірантів, працівників підприємств, а також усіх тих,
хто бажає поглибити свої знання з цих питань.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/50377/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=146414

Когенераційні технології в малій енергетиці :
монографія / В. А. Маляренко [та ін.] ; Харків. нац. ун-т
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.]. – Харків : ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2018. – 454 с.
Монографія присвячена вирішенню важливої проблеми
підвищення ефективності використання паливно-енергетичних
ресурсів шляхом енергозбереження. Виконано аналіз стану й
потенціалу розвитку світової та базової енергетики України. Показано,
що значні резерви містяться у «малій» енергетиці, яка є головним
споживачем паливно-енергетичних ресурсів.
Монографію призначено для фахівців, що опікуються розвитком
та підвищенням ефективності енергетики України, упровадженням енергозбереження на
промислових підприємствах і об’єктах комунальної енергетики, інженерів, науковотехнічних працівників, студентів і аспірантів енергетичних спеціальностей.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/50089/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=146821

Нейромережеві моделі оцінки фінансових криз на
підприємствах корпоративного типу : монографія /
[Т. С. Клебанова,
О. В. Димченко,
О. О. Рудаченко,
В. С. Гвоздицький] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2018. – 171 с.
У монографії розроблено методичний підхід до розробки
комплексу
економіко-математичних
моделей
оцінки
загрози
формування фінансових криз на підприємствах корпоративного типу. В
роботі використано новітні технологіі, що дозволяють адекватно
оцінювати загрозу формування фінансових криз на корпоративних підприємствах як у
поточному, так і в майбутніх періодах та визначати ступінь її впливу на фінансову стійкість і
ймовірність банкрутства корпорації.
Монографія призначена викладачам, аспірантам та студентам економічних
спеціальностей, а також керівникам підприємств, які працюють в умовах реальної ринкової
економіки.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/50202/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156364

Непомнящий О. М. Концептуальні засади управління
потенціалом розвитку підприємства : монографія /
О. М. Непомнящий, О. А. Дєгтяр, О. І. Угоднікова. – Київ :
Персонал, 2018. – 130 с. : іл.
Визначено концептуальні засади оцінювання та реалізації
потенціалу розвитку підприємства з урахуванням специфіки
стратегічного
управління.
Обгрунтовано
теоретико-методичні
положення та практичні аспекти сутності та особливостей формування
і реалізації потенціалу розвитку будівельних підприємств. Розглянуто
теоретичні засади формування стратегії управління потенціалом
розвитку будівельних підприємств. Охарактеризовано систему
інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання потенціалу розвитку на будівельних
підприємствах.
Для фахівців у галузі оцінки інтелектуальної власності, стратегічного управління,
економіки та управління, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=147035

Оболенцева Л. В. Домінанти розвитку туризму : колект.
монографія
/
Л. В. Оболенцева,
І. В. Писарева,
М. М. Поколодна ; за заг. ред. І. М. Писаревського ; Харків.
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 179 с.
У монографії представлено результати дослідження, які пов’язані
з теоретичними, методологічними, методичними та практичними
питаннями розвитку туризму. Розглянуто ключові домінанти розвитку
туризму в Україні. Монографія становить інтерес для наукових
працівників, керівників, менеджерів й фахівців малого та середнього
бізнесу, а також для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних
закладів та всіх тих, хто цікавиться проблематикою розвитку національної туристичної
індустрії.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/51768/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152445

Ольхова М. В. Сфери раціонального використання
автомобільного і залізничного видів транспорту : монографія /
М. В. Ольхова, Ю. О. Давідіч, Д. М. Рославцев ; Харків. нац.
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2018. – 217 с.
У монографії викладено результати наукових досліджень щодо
ефективного використання автомобільного і залізничного транспорту
під час перевезення пакетованих вантажів, що потребують дотримання
температурного режиму, за рахунок аналізу конкурентних переваг
автомобільного та залізничного транспорту.
Матеріали можуть бути корисними для студентів, аспірантів,
викладачів, підприємців та всіх осіб, зацікавлених щодо питань ефективного використання
транспорту й логістики.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/50375/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=146074

Панов В. В. Стратегічний моніторинг у системі
фінансово-економічної
безпеки
підприємств
централізованого водопостачання та водовідведення :
[монографія] / В. В. Панов, Я. М. Хайло ; Харків. нац. ун-т
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2018. – 180 с.
Обгрунтовано необхідність використання та розкрито зміст
поняття «фінансово-економічна безпека» з акцентуванням на
ключовому значенні ролі стратегічного моніторингу стану безпеки на
підприємствах централізованого водопостачання та водовідведення.
Виявлено, що за ринкової економіки для стабілізації фінансового стану підприємств
першочерговими стають питання ресурсо- та енергозбереження.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=146163

Перспективи
розвитку
державно-приватного
партнерства в галузі житлово-комунального господарства :
колект. монографія / [І. І. Килимник, Т. А. Коляда,
А. В. Домбровська, А. М. Бровдій] ; Харків. нац. ун-т міськ.
госп-ва
ім. О. М. Бекетова.
–
Харків
:
ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2018. – 139 с.
Монографія присвячена аналізу правового регулювання
державно-приватного партнерства в Україні. Значна увага приділяється
питанням державного регулювання відносин у галузі державноприватного партнерства та розвитку договірних форм державноприватного партнерства в Україні. Розглядаються також перспективи розвитку державноприватного партнерства в галузі ЖКГ в Україні.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/50088/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145228

Пруненко Д. О. Інтелектуальний капітал будівельних
підприємств: визначення, формування та оцінка : монографія /
Д. О. Пруненко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : Лідер, 2018. – 236 с.
Систематизовано теоретико-методологічні положення щодо
визначення інтелектуального капіталу будівельних підприємств,
охарактеризовано структурні елементи, що впливають на його
формування. Подано результати аналізу наукових розробок до
управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств.
Визначено напрями та особливості трансформації, що
відбуваються у вітчизняній будівельній галузі, встановлено тенденції її
функціонування відповідно до міжнародного будівельного ринку, проаналізовано напрями
формування та використання інтелектуального капіталу.
Рекомендовано для фахівців у галузі економіки й управління підприємствами, оцінної
діяльності, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=136902

Смирнова О. В. Типологические основы формирования
инновационных зданий в городской среде : монография /
О. В. Смирнова ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва
им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова,
2018. – 189 с. : ил.
Монографія присвячена виявленню типологічної структури
будівель з інноваційними прийомами проектування з метою розробки
методологічних основ їх формування в міському середовищі. У
монографії викладені рівні формування і приведена основна
диференціація інноваційних будівель. Розроблено чіткий понятійний
апарат по всім розділам монографії. Дано визначення понять «формування будівель з
урахуванням сталого розвитку міського середовища», «будівлі з інноваційними прийомами
формування», «багатофункціональні архітектурні комплекси», «інноваційні наукововиробничі об’єкти». У роботі сформульовані основні прийоми і принципи архітектурного
вдосконалення структури інноваційних будівель, викладені перспективні тенденції їх
формування.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/50085/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144852

Тріпутіна Н. П. У двобої з небуттям: комунальне
господарство Харкова у роки Другої світової війни :
монографія / Наталія Тріпутіна ; Харків. нац. ун-т міськ.
госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Золоті сторінки, 2018. –
352 с. : іл. – 75-річчю визволення Харкова від нацистської
окупації присвячується.
У монографії, базованій на великому масиві уперше введених до
наукового обігу різнопланових джерел, розглянуто основні сфери
життєдіяльності Харкова часів радянсько-німецької війни 1941–1945
рр. та його повоєнного відродження. У центрі уваги стоїть місто як
органічне поєднання і взаємодія матеріальних складових (зокрема комунальної
інфраструктури) та життя його мешканців.
Видання адресоване науковцям та широкому колу читачів, які цікавляться історією
Харкова. Сподіваємося, що воно спонукатиме їх до нових досліджень у царині краєзнавства
та історичної урбаністики.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149483

Фесенко Г. Г.
Морфологія
міських
ландшафтів:
культурфілософські
інтерпретації
:
монографія
/
Г. Г. Фесенко. – Харків : Діса плюс, 2018. – 282 с.
Монографія присвячена філософському аналізу сутності
феномену міста та проблемам його ландшафтів. Це спроба
репрезентації різноманітних урбан-практик. Пропонує читачам
відрефлексувати ці явища і спробувати знайти ресурс для їх
переосмислення та переозначення.
Для науковців, урбаністів, фахівців у галузі культурології,
естетики, філософії, а також широкого кола читачів в архітектурі,
міському плануванні та історії мистецтва.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151213

Шпачук В. П. Синергетичний ефект у динаміці
багатовимірних механічних систем : монографія /
В. П. Шпачук ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2018. – 172 с.
У монографії встановлено, досліджено і розроблено наукові
основи механізму взаємопідсилювальної та взаємопослаблювальної дії
параметрів багатокоординатного вібраційного й ударного навантажень
на базі теорії синергетичного ефекту стосовно задач вібронадійності
об’єктів просторової структури з використанням двовимірних
амплітудно-фазо-частотних та амплітудно-шпаруватісно-часових характеристик об’єкта
досліджень.
Призначено для науковців і фахівців у галузі віброміцності, вібростійкості й
вібродіагностики об’єктів просторової структури, пов’язаних із підвищенням
експлуатаційної надійності будівель та споруд, машин, агрегатів і конструкцій авіаційної,
космічної
і
транспортної
техніки,
машинобудування,
енергомашинобудування,
суднобудування та комунального господарства, а також аспірантів та студентів ВНЗ.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/49555/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=146124

Strategies for Economic Development: the Experience of
Poland and Prospects for Ukraine. Vol. 1 : сollective
monograph / edit. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ;
[В. П. Решетило, Н. В. Можайкіна, І. А. Островський та ін.] ;
Stat. Un-t of J. Kochanowski. – Kielce (Poland) : Baltija
Publishing, 2018. – 308 p.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=147262

2017
Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу
соціально-економічних систем в умовах конкуренції :
монографія / [Л. Л. Калініченко, М. В. Чорна, Т. Б. Кушнір,
Н. В. Можайкіна, І. А. Островський та ін.] ; за заг. ред.
Л. Л. Калініченка ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. –
Харків : В справі, 2017. – 275 с.
Монографія присвячена дослідженню актуальної наукової
проблеми – визначенню першочергових напрямів розвитку потенціалу
соціально-економічних систем в умовах конкуренції.
Монографія буде корисною для широкого кола читачів: вчених,
керівників підприємств та організацій, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів,
студентів.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=136911

Говоров П. П. Автоматизація керування режимами
міських електричних мереж : монографія / П. П. Говоров,
В. Ф. Харченко, В. П. Говоров ; Харків. нац. ун-т міськ. госпва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2017. – 229 с.
В
монографії
представлені
результати
досліджень
енергоефективних технологій передачі та розподілу електричної енергії
в системах електропостачання та освітлення міст. Структура і
параметри систем автоматизованого керування режимами систем
електропостачання.
Рекомендовано для широкого кола спеціалістів, наукових співробітників, аспірантів і
студентів електротехнічних спеціальностей.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/46992/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135677

Державне
регулювання
фінансових
ринків
:
[монографія] / А. О. Дєгтяр, О. А. Дєгтяр, О. О. Калюга [та
ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –
Харків : Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2017. – 292 с.
Досліджено особливості державного регулювання финансових
ринків в Україні в сучасних умовах соціально-економічного розвитку.
Авторами доведено необхідність посилення регулюючих і контрольних
функцій держави для зменшення негативних впливів на розвиток
фінансових ринків. У кінці монографії наведено список
рекомендорваної літератури.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів
вищих навчальних закладів.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142063

Домбровська А. В. Оцінка майна: господарськоправовий аспект : монографія / А. В. Домбровська,
І. І. Килимник ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2017. – 131 с.
Монографія присвячена аналізу правового регулювання оцінки
майна в Україні. Значна увага приділяється питанням державного
регулювання відносин у галузі оцінки майна та розвитку форм
недержавного регулювання оціночної діяльності в Україні.
Розглядається також специфіка правової регламентації оцінки різних
видів майна.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/45806/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129083

Єсіна В. О.
Розвиток
інноваційного
потенціалу
регіонального господарського комплексу : монографія /
В. О. Єсіна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2017. – 153 с.
Досліджено теоретико-методичні положення і прикладні аспекти
сутності й особливостей формування та розвитку інноваційного
потенціалу регіонального господарського комплексу. Запропоновано
використання оцінок інноваційного потенціалу в практиці управління
інноваційним розвитком регіонів, що сприяє проведенню реформ,
стратегічному плануванню, створенню банку даних, формуванню регіональної інноваційної
системи. Доведено, що інноваційний потенціал доцільно розглядати в двох різних значеннях:
потенціал як ресурс саморозвитку і потенціал як складова частина міжрегіональних
взаємодій, наведено модель його оцінювання. Виконано аналіз економічного стану восьми
регіонів України та розроблено концептуальні моделі розвитку для кожного з регіонів і
механізм міжрегіональних взаємодій, в основу яких покладено оцінки специфіки регіонів і
чинників, що впливають на забезпечення позитивних трансформаційних змін.
Рекомендовано для наукових працівників, фахівців у галузі економіки та управління,
викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/45086/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134419

Колонтаєвський Ю. П. Короткий нарис історії електрики
в особистостях : монографія / Ю. П. Колонтаєвський ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 111 с. : іл.
У монографії представлено результати дослідження, що мало за
мету створення короткого ілюстрированого викладу головних етапів
розвитку електрики як науки, що виникла на основі ідей і відкриттів
визначних особистостей цієї галузі знань, – від Фалеса до
О. С. Попова, Г. Марконі і Дж. Дж. Томсона, з наведенням портретів
філософів, вчених, винахідників та інженерів, деяких їхних здобутків,
що забезпечили перетворення електрики з окремих понять та розумінь, які спочатку часто
межували з мракобессям, у струнку систему наукових знань, що сформувалася на кінець ХІХ
століття, а з початку ХХ століття стала науковою і технічною основою сучасних енергетики,
інформатики та багатьох і багатьох галузей техніки й науки.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/46982/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135336

Линник І. Е. Оцінка та прогнозування екологічного
стану дорожнього господарства : монографія / І. Е. Линник ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 143 с.
У монографії наведено порядок оцінки та прогнозування
екологічного стану міських вулиць, автомобільних доріг загального
користування України та виробничих баз дорожнього господарства.
Розглянуто метод системної оптимізації елементів вулиць і доріг за
екологічними, еогономічними та техніко-економічними критеріями.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/48564/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=136403

Напрями розвитку альтернативних джерел енергії:
акцент на твердому біопаливі та гнучких технологіях його
виготовлення
:
монографія
/
[О. С. Полянський,
В. І. Д’яконов, О. С. Скрипник та ін.] ; Харків. нац. ун-т
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, 2017. – 136 с.
Подано аналіз опублікованих досліджень, наведено завдання й
отримані авторами результати у сфері надання енергетичної безпеки
України. Розглянуто гнучкі технології отримання та використання
твердого біопалива з рослинних відходів.
Рекомендовано для фахівців і науковців, які працюють в галузі проектування
альтернативних джерел енергії, вирішення питання національної енергетичної безпеки
держави, а також викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закадів, та всім, хто
цікавиться питанням організації виробництва.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/46189/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129633

Николаев А. П. Вяжущие свойства портландцемента.
Контроль и анализ : монография / А. П. Николаев,
Е. В. Кондращенко ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва
им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова,
2017. – 82 с.
Запропоновано новий концептуальний підхід до оперативної
оцінки в’язкої активності портландцементу, гідратаційної активності
його фазоутворюючих мінералів і величини їх гідродоступної питомої
поверхні.
Розроблено
оригінальний
методичний
комплекс,
застосування якого дозволяє забезпечити необхідні й достатні умови
для контролю і стабілізації споживчих властивостей портландцементу і виробів на його
основі. Наведені матеріали становлять інтерес для фахівців, що працюють в області
дослідження, виробництва та споживання портландцементу.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/46976/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135642

Омельченко А. В. Теоретические основы формирования
методологического компонента системы знаний студентов :
монография / А. В. Омельченко ; Харьков. нац. ун-т гор.
хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2017. – 118 с.
Показано актуальність оволодіння студентами методології
пізнання і навчання. Критично проаналізовано поширені методології
педагогіки. Встановлено місце методологічних знань у змісті навчання
і методи їх засвоєння учнями. Розкрито психолингвістичні особливості
формування методологічних знань.
Книга розрахована на дослідників проблем освіти і читачів, які прагнуть до
ефективного самонавчання.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/46995/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135674

Пиркова О. В. Містобудівний моніторинг використання
земель: теоретичні положення та практика реалізації :
монографія / О. В. Пиркова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ФОП Панов А. М., 2017. –
216 с.
Обгрунтовано теоретико-методичні положення та практичні
аспекти щодо визначення та напрямів реалізації містобудівного
моніторингу використання земель. Систематизовані підходи щодо
оцінки параметрів, які впливають на формування та реалізацію
містобудівного моніторингу використання земель.
Проведено аналіз стану та використання земель, виявлені проблемні аспекти.
Визначені та оцінені показники, що характеризують містобудівний розвиток м. Харкова.
Охарактеризовані напрями та виявлені особливості застосування геоінформаційних
систем для реалізації містобудівного моніторингу використання земель. Запропоновано
організаційно-методичний механізм формування містобудівного моніторингу використання
земель.
Рекомендовано для фахівців у галузі геодезії та землеустрою, викладачів, аспірантів,
студентів вищих навчальних закладів.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142181

Проектне управління стратегією сталого розвитку
територій = Project management strategy for sustainable
development of territories : монографія / за заг. ред.
В. М. Бабаєва ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2017. – 194 с.
У монографії теоретично узагальнено нові наукові розробки у
сфері пректного управління стратегією сталого розвитку територій,
розвитку інноваційної діяльності підприємств та управління
проектами і програмами. Представлено результати впровадження
технологій управління бізнесом, проектами та підприємствами.
Видання рекомендовано для фахівців у галузях державного управління, проектами і
програмами, інформаційних технологій, для студентів та аспірантів, а також науковців і
викладачів вищих навчальних закладів.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/47001/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135255

Розвиток економіки України: трансформації та інновації.
Т. ІІ : колект. монографія / за заг. ред. О. Л. Гальцової ;
[Н. В. Можайкіна, І. А. Островський та ін.] ; Класич. приват.
ун-т. – Запоріжжя : Гельветика, 2017. – 328 с.
Монографія присвячена дослідженню методологічних і
прикладних питань глобальних трансформаційних процесів та їх
впливу на національний і регіональний рівень. Розглянуто
концептуальні основи сталого розвитку національної економіки в
умовах глобалізації та міжнародної інтеграції. Розкрито сучасний
механізм регулювання трансформацій господарського комплексу
України.
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 «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142068

Угоднікова О. І.
Оцінка
потенціалу
розвитку
будівельних підприємств: концептуальні положення та
особливості реалізації : монографія / О. І. Угоднікова ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
[ФОП Панов А. М.], 2017. – 124 с.
Обгрунтовано теоретико-методичні положення та практичні
аспекти сутності та особливостей формування й реалізації потенціалу
розвитку будівельних підприємств. Проаналізовано підходи і
запропоновані напрями оцінки потенціалу розвитку, здійснено їх
апробацію на вітчизняних будівельних підприємствах.
Розглянуто теоретичні засади формування стратегії управління потенціалом розвитку
будівельних
підприємств.
Охарактеризовано
систему
інформаційно-аналітичного
забезпечення здійснення оцінки потенціалу будівельних підприємств.
Рекомендовано для фахівців у галузі оцінки потенціалу розвитку, економіки та
управління будівельними підприємствами, викладачів, аспірантів, студентів вищих
навчальних закладів.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142062

Управління сталим розвитком в умовах глобальних
викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред.
І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : Друкарня Мадрид, 2017. –
334 с.
В монографії викладено результати наукових досліджень з
актуальних питань управління сталим розвитком в умовах глобальних
викликів. Розкрито питання методології та практики управління
сталим розвитком на регіональному, міському рівнях і рівні суб’єктів
господарювання.
Рекомендовано для фахівців з управління, науковців, викладачів, аспірантів і студентів
вищих навчальних закладів економічних спеціальностей та всіх тих, хто цікавиться
питаннями управління сталим розвитком.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=147581

Хворост М. В. Моделі взаємодії рухомого складу
метрополітену з повітряним середовищем та безпека на
транспорті : монографія / М. В. Хворост, С. А. Калкаманов,
С. А. Грязнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2017. – 107 с.
Робота присвячена проблемі моделювання процесів взаємодії
рухомого складу з повітряним середовищем із огляду безпеки на
транспорті. В монографії розглянуто заходи щодо покращення технікоекономічних показників, санітарно-гігієнічних умов, пожежної безпеки
на поїздах у тунелі, а також визначено шляхи підвищення ефективності вентиляції в тунелях,
зменшення шуму, динамічних навантажень на панелі та інші елементи стін тунелів. З метою
підвищення безпеки на транспорті результати теоретичних досліджень доцільно
використовувати під час визначення оптимальних програм руху рухомого складу, беручи до
уваги неоднорідності повітряного середовища.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/46182/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129482

Чисельні та експериментальні методи раціонального
проектування та зведення конструктивних систем :
[монографія]
/
В. М. Бабаєв,
С. О. Бугаєвський,
В. С. Шмуклер [та ін.]. – Київ : Сталь, 2017. – 404 с. : іл.
Монографія присвячена проблемі розрахунку та проектування, а
також технологіям зведення конструктивних систем, що мають
раціональні параметри. В основі запропонованого підходу формування
позначених систем лежить логіко-обчислювальна компіляційна
методологія, що фундована енергетичними принципами й скінченноелементним моделюванням (МСЕ). У зв’язку з цим, у книзі вперше
обїєднано викладання задач статики, динаміки, стійкості, методів їх вирішення з доказами
теорем про збіжність МСЕ. Значна частина монографії містить описання особливостей
конструювання та технології створення нових конструктивних систем (залізобетонних,
сталезалізобетонних, висячих, вантових), що розроблені на основі презентованих методів.
Книга призначена для інженерів та наукових працівників, які займаються проблемами
проектування і зведення будівельних конструкцій; вона може бути корисна також викладачам
і студентам будівельних спеціальностей.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=136803

Якименко О. В. Бетонні роботи : монографія /
О. В. Якименко, О. В. Кондращенко, А. О. Атинян ; Харків.
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 275 с. : іл.
У монографії подано теоретичні засади, методи й способи
виконання виробничих процесів під час проведення бетонних робіт.
Висвітлено питання застосування сучасних технічних засобів,
ефективних будівельних конструкцій і матеріалів.
Монографія призначена аспірантам будівельних ВНЗ, інженернотехнічним працівникам проектних, будівельних та науково-дослідних
організацій.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/50234/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=146131

National Economic Development and Modernization:
Experience of Poland and Prospects for Ukraine. Vol. 1 :
collective monograph / edit. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ;
Stat. Un-t of J. Kochanowski. – Kielce (Poland) : Baltija
Publishing, 2017. – 356 p. : il.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142183

2016
Бабаєв В. М. Міжнародні спортивні змагання: механізми
державного впливу на регіональний розвиток : монографія /
В. М. Бабаєв, С. В. Волик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2016. – 213 с.
У монографії запропоновано новий концептуальний підхід до
розвитку територій як «імпульсів зростання», «осей розвитку» та
«плюсів регіонального зростання». Визначено й обгрунтовано роль
сучасних спортивних мега-подій як «каталізаторів» активізації
(інтенсифікації) соціально-економічних процесів.
Розраховано на широке коло науковців та управлінців-практиків, державних
службовців, представників місцевих органів влади й органів місцевого самоврядування, а
також усіх тих, хто цікавиться питаннями щодо державного впливу на регіональний
розвиток.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/45178/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126749

Банкрутство підприємств будівельної галузі України:
стан, проблеми і шляхи їх вирішення : монографія /
[В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко та ін.] ; за заг.
ред. В. М. Бабаєва ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2016. – 723 с.
Розглянуто системи і методи формування управлінських рішень
щодо ефективного функціонування комерційних підприємств
будівельної галузі на основі процесного підходу в поєднанні з
упровадженням системи стратегічного управління та з використанням
інструментального програмування середовища ARIS.
Досліджено питання неспроможності правового регулювання недієздатності
(банкрутства) комерційних підприємств будівельної галузі в історичному, теоретичному та
практичному аспектах. Особливу увагу приділено банкрутству окремих боржників у
будівництві, а також комерційних банків, що фінансують будівництво. Окреслено правове
регулювання неспроможності (банкрутства) в зарубіжних країнах (Англія, Німеччина, Росія,
США, Франція).
Проаналізовано можливості зменшення неплатоздатності будівельних підприємств
шляхом диверсифікації їхньої виробничої діяльності на підставі систем контролінгу.
Монографію призначено для викладачів, аспірантів і студентів будівельних,
юридичних і економічних ВНЗ і факультетів університетів, суддів господарських судів,
арбітражних керівників, юристів, економістів і всіх, хто долучається до будівництва
економічної і правової галузей та цікавиться цими питаннями.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/46953/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134224

Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство:
сутність, генеза та вплив на державну політику України =
The Global Civil Society: Essence, Genesis, аnd Influence оn
State Policy оf Ukraine : монографія / Т. В. Бєльська. – Київ :
ВАДНД, 2016. – 300 с. – (Відкрита дослідницька концепція.
Вип. 18).
У
монографії
виділено
основні
ознаки
глобального
громадянського суспільства як провідного актора міжнародного
політичного процесу, розкрито сучасні характеристики глобального
громадянського суспільства, визначено його структурні компоненти й
обгрунтовано можливості та загрози в умовах сучасного глобалізованого світу. Розвиток
громадянського суспільства подано із застосуванням вітчизняного теоретикометодологічного концепту «універсальний соціальний цикл». Визначено напрями співпраці
глобального громадянського суспільства та публічної влади.
Для викладачів, докторантів, аспірантів, слухачів і студентів вищих навчальних
закладів гуманітарних спеціальностей, політиків, працівників державної влади та органів
місцевого самоврядування й діячів громадських організацій.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=120517

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
бізнесадміністрування 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

Грицьков Є. В.
Організаційно-економічні
засади
управління інтелектуальним капіталом на будівельних
підприємствах : монографія / Є. В. Грицьков ; Харків. нац.
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : [ФОП
Панов А. М.], 2016. – 212 с.
Систематизовані теоретико-методичні положення щодо визначен-ня
інтелектуального капіталу, визначені напрями та виявлені особливості
його оцінки на будівельних підприємствах.
Запропоновано напрями оцінки інтелектуального капіталу на
будівельних підприємствах, охарактеризовано шляхи формування та реалізації організаційноекономічного механізму управління інтелектуальним капіталом, розроблено пропозиції щодо
підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом на будівельних
підприємствах.
Рекомендовано для фахівців у галузі оцінки об’єктів інтелектуальної власності,
економіки та управління підприємствами, викладачів, аспірантів, студентів вищих
навчальних закладів.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=124547

Гюлєв Н. У. Людський фактор і дорожні затори :
монографія / Н. У. Гюлєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2016. – 235 с.
У монографії розглянути питання, пов’язані зі зміною функційного
стану водія і часу його реакції в дорожніх заторах, які впливають на
безпеку дорожнього руху. На підставі аналізу впливу людського фактора на
функціонування транспортної системи міста визначено фактори, що
впливають на надійність роботи системи «водій – транспортний засіб –
процес транспортування – середовище». Визначено метод оцінювання
функційного стану водія. Розроблено регресійні моделі зміни функційного стану і часу реакції
водіїв із різним темпераментом у транспортних заторах.
Розраховано на інженерно-технічних працівників, зайнятих у сфері проектування
транспортних систем міст, викладачів, аспірантів, студентів вузів транспортних спеціальностей, та
всіх тих, хто цікавиться питаннями людського фактора і безпеки дорожнього руху.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/45167/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126881

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

Капцов І. І. Технологія ремонту газового обладнання і
трубопровідних систем : монографія / І. І. Капцов,
В. Г. Котух, Ю. В. Пахомов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2016. – 231 с.
Монографія присвячена аналізу теоретичних основ організації і
функціонування технологічних систем виробництва й ремонту виробів
газового обладнання та трубопровідних систем. Розглянуто актуальні
питання технічної підготовки виробництва й відновлення виробів,
організаційних основ складання й монтажу, технології деталей і
конструкцій, а також контролю під час їхнього виготовлення й ремонту. Подано основи
розробки технологічної частини проекту ремонтно-механічних підприємств газових і
енергетичних виробництв.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/45163/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=125585

Клебанова Т. С. Оцінка, аналіз і попередження
кризового стану підприємств житлово-комунального
господарства : монографія / Т. С. Клебанова, О. В. Димченко,
О. О. Рудаченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2016. – 193 с.
У монографії запропонований методичний підхід до оцінки,
аналізу і попередження фінансової кризи на підприємствах житловокомунального господарства. Розроблені нейрон-нечіткі моделі
визначення класу кризи підприємств, здійснено прогнозування класу
кризи підприємств житлово-комунального господарства з урахуванням ризику зміни
тарифної політики, проведена класифікація фінансового стану підприємств за допомогою
методів кластерного аналізу.
Монографія призначена для викладачів, аспірантів та студентів економічних
спеціальностей, а також керівників підприємств, які працюють в умовах реальної ринкової
економіки.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/45164/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134251

Крижановская Н. Я.
Генезис
формирования
инновационных зданий и сооружений в городской среде :
монография / Н. Я. Крижановская, О. В. Смирнова ; Харьков.
нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ
им. А. Н. Бекетова, 2016. – 189 с.
Монографія присвячена виявленню історичних закономірностей
створення інноваційних будівель з метою розробки методологічних
основ їх формування в міському середовищі. У монографії дається
визначення поняттю «інновація». Викладено характеристики
формування інноваційних будівель, виявлена їх основна диференціація
і специфіка формування. З урахуванням синергетичного підходу викладені перспективні
тенденції формування інноваційних будівель в міському середовищі.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/45177/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=125603

Крижановская Н. Я.
Принципы
гуманизации
архитектурно-градостроительной
инфраструктуры
в
крупнейших городах Украины (на примере города
Харькова)
:
монография
/
Н. Я. Крижановская,
М. А. Вотинов ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва
им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова,
2016. – 186 с.
У монографії розглядаються питання гуманізації архітектурномістобудівної інфраструктури найбільшого міста. Розглянуто еволюцію
її формування із застосуванням ноосферного і системного підходів.
Визначено основні проблеми формування міського середовища з архітектурно-містобудівної
інфраструктурою в Україні. Дано рекомендації щодо основних напрямів гуманізації
архітектурно-містобудівної інфраструктури: міського центру, транспортно-пішохідної,
промислової, житлової та ландшафтно-рекреаційної. Розглянуто розвиток найбільших міст як
центрів основних агломерацій в Україні на прикладі Харківської.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/45162/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=125608

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

Місцевий розвиток за участі громади. Т. 4. Регіональні
аспекти та сталий розвиток міст : монографія / [за заг. ред.
Г. І. Мелеганич, Ю. М. Петрушенка]. – Київ : ВАІТЕ, 2016. –
316 с.
У четвертому томі висвітлені питання формування інституційного
середовища сталого розвитку та партисипативного управління,
з’ясовані соціальні виміри сталого розвитку та зв’язок із
підприємництвом, викладено регіональні аспекти сталого місцевого
розвитку та проблеми в містах.
Видання призначено для викладачів, аспірантів, студентів вищих
навчальних акладів, для державних службовців, представників органів
місцевого самоврядування, громадських діячів, фахівців з управління соціально-економічним
розвитком.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142070

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

Парамонов А. О.
Модернізація
територіальної
організації влади в Україні : монографія / А. О. Парамонов. –
Харків : Оберіг, 2016. – 160 с.
У монографії розглянуто теоретичні й практичні аспекти
модернізації територіальної організації влади в Україні. Обгрунтовано
шляхи вдосконалення механізмів модернізації територіальної
організації влади та розроблено рекомендації з реалізації комплексу її
трансформацій задля сталого розвитку регіону.
Для науковців, які займаються проблемами публічного
управління та питаннями територіальної організації влади, а також
працівників органів державної влади та посадових осіб місцевого
самоврядування.

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142070

Практика інноваційних розробок у сфері територіальнопросторового 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

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

Реалізація державної соціальної політики сталого
розвитку регіону органами публічної влади України :
монографія / [Л. О. Бєлова, В. Г. Бульба, О. Є. Вашев та ін.] ;
за заг. ред. Д. В. Карамишева, Л. В. Набоки ; Харків. регіон.
ін-т держ. упр. – Харків : Магістр, 2016. – 296 с.
Досліджено соціогуманітарний вимір реалізації стратегії сталого
розвитку в контексті загальнолюдських цінностей. Розкрито галузеві
особливості реалізації державної соціальної політики на регіональному
рівні. Визначено проблеми реформування діяльності органів публічної
влади України в умовах реалізації стратегії сталого розвитку.
Обгрунтовано концептуальні підходи до реалізації державної соціальної політики сталого
розвитку регіону. Розроблено науково-методичне забезпечення інституціональних змін у
діяльності органів публічної влади регіону в контексті реалізації державної соціальної
політики сталого розвитку регіону.
Для науковців, слухачів магістерської підготовки спеціальності «Публічне управління
і адміністрування», працівників органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=136913

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 соціальноекономічних 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.
Робота присвячена розробці концептуальних основ, моделей,
методів і механізмів, які формують нову методологію портфельного
управління розвитком енергоінфраструктури суб’єктів реального
сектора
економіки
для
забезпечення
необхідного
рівня
енергоефективності та енергобезпеки підприємств в умовах
динамічного оточення й істотних обмежень інвестування.

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

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, ГІСтехнологій, 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

