
Монографії викладачів Університету, 

які надійшли до бібліотеки за 2019–2021 роки 

2021 
 

 Шипулін В. Д. Інтегрована інформаційна система 

нерухомості. Концепція для України : монографія / 

В. Д. Шипулін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2021. – 90 с. 
 Подано бачення концепції інтегрованої інформаційної системи в 

Україні для вирішення проблеми сумісної обробки даних про землю та 

нерухоме майно. Запропоновано комплекс рішень з інтеграції 

геопросторових даних галузевих кадастрів у Національну 

інфраструктуру геопросторових даних, побудови багатоцільового 

кадастру та подальшого використання даних для управління нерухомістю. 

 Розраховано на науковців, фахівців, які зацікавлені в розробці питань створення 

ефективної системи земельного адмініструванні в Україні і студентів спеціальності 193 –  

Геодезія та землеустрій. 

 

Цифровий репозиторій: 
https://eprints.kname.edu.ua/57436/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170500  

 

2020 

 

 Айрапетян Т. С. Водоподготовка на предприятиях 

теплоэнергетики с использованием Na-катионитовых 

фильтров : монография / Т. С. Айрапетян, И. Н. Чуб ; 

Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : 

ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2020. – 146 с. 
 У монографії висвітлені наукові підходи для вирішення проблем 

водопідготовки на підприємствах теплоенергетики з використання Na-

катіонітових фільтрів. 

 Монографія рекомендована для наукових і інженерно-технічних 

працівників, проєктувальникам, а також може бути корисною 

студентам спеціальностей 192 – Будівництво та громадянська інженерія та 194 – 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/57431/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=169021  
 

 

 

 

 

 

 

https://eprints.kname.edu.ua/57436/
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170500
http://eprints.kname.edu.ua/57431/
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=169021


 Вотінов М. А. Гуманізація транспортно-пішохідної 

інфраструктури крупнішого міста : монографія / 

М. А. Вотінов, О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ.  

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2020. – 99 с. 
 У монографії вперше проведено комплексний аналіз 

транспортно-пішохідної інфраструктури крупнішого міста. Проведено 

аналіз формування транспортно-пішохідної інфраструктури в процесі 

історичного розвитку міського середовища. Визначено особливості 

формування транспортно-пішохідної інфраструктури в 

доіндустріальний, індустріальний і постіндустріальний етапи розвитку. 

 У монографії розроблена типологічна характеристика елементів пішохідної 

інфраструктури міста. Виявлено три категорії пішохідних комунікацій залежно від 

інтенсивності пішохідного руху. Встановлено, що ефективними елементами пішохідних 

комунікацій є бульвари, сквери і набережні. Розглянуто тенденції їх формування з 

урахуванням засобів ландшафтного дизайну. Визначено, що пішохідні вулиці і зони є 

найбільш значущими об’єктами пішохідної інфраструктури міста для цілей гуманізації його 

предметно-просторового середовища. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/57453/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170591  

 

 

 

 Ерошкина Е. А. История Слобожанского сакрального 

зодчества (конец ХVII – начало XX ст.) : монография / 

Е. А. Ерошкина ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва 

им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 

2020. – 286 с. : ил. 
 У монографії проведено аналіз формування традицій і прийомів 

культового зодчества Слобідської України з кінця ХVIІ до початку ХХ 

століття, визначено тенденції та закономірності розвитку регіональної 

архітектурної школи. Проблема розглядається і на архітектурно-

художньому, і на містобудівному рівнях. Висвітлюються також питання 

організації проектної та будівельної справи в культовій архітектурі, публікуються великі 

статистичні відомості, подано велике число графічних матеріалів. 

 Книга призначена для науковців, архітекторів-практиків, студентів творчих ЗВО, для 

всіх тих, кого цікавить історія архітектури. Основний матеріал відтворений з монографії 

першої редакції: В. А. Кодин, Е. А. Ерошкина. «Храмы Слобожанщины. Формирование 

архитектурно-художественных и градостроительных традиций». Харьков, изд-во РИП 

«Оригинал», 1998 г. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55344/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167206  
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 Жемеров Г. Г. Компенсовані керовані випрямлячі в 

розподілених системах електропостачання : монографія / 

Г. Г. Жемеров, Д. С. Крилов, Д. В. Тугай ; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2020. – 258 с. 
 У монографії викладено теорію побудови та досліджено 

характеристики і режими роботи компенсованих керованих 

випрямлячів – нового класу перетворювачів з близьким до одиниці 

коефіцієнтом потужності. Висвітлені наукові результати, що 

дозволяють розраховувати параметри і робочі характеристики 

перетворювальних систем на основі компенсованих керованих випрямлячів, а також 

синтезувати їх систему автоматичного керування. Запропоновано перетворювальні системи 

на основі компенсованих керованих випрямлячів і силових активних фільтрів для 

застосування в системах розподіленого електропостачання з відновлюваними джерелами 

енергії, що мають близький до одиниці коефіцієнт потужності, більш високий коефіцієнт 

корисної дії, ніж інші відомі перетворювальні системи, а також дозволяють реалізувати 

гарантоване електропостачання відповідального навантаження. 

 Рекомендовано для фахівців і науковців, які працюють у галузі електроенергетики та 

силової електроніки, а також викладачам закладів вищої освіти, аспірантам і студентам, що 

досліджують питання підвищення енергоефективності систем електропостачання засобами 

перетворювальної техніки. 

 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170088  

 

 

 

 Жемеров Г. Г. Перетворення координат узагальнених 

векторів напруг і струмів трифазної системи 

електропостачання = Coordinates Transformation of Generaliz 

Vectors of Voltages and Currents for a Three-phase Power 

Supply System : білінгв. монографія / Г. Г. Жемеров, 

Д. В. Тугай ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2020. – 200 с. – Укр. та англ. мовами. 
 У монографії узагальнено й систематизовано можливі 

математичні співвідношення щодо перетворення систем координат для 

просторових векторів напруги і струму трифазної системи електропостачання. Результатом 

систематизації стало виокремлення єдиної координатної системи, що об’єднує три плоскі й 

сім просторових координатних систем, із можливістю переходу між ними за допомогою 

відомих, а також отриманих у роботі нових координатних перетворень. Наведено приклади 

практичного використання перетворень координат для синтезу систем керування 

перетворювальними пристроями, що застосовуються в електроенергетиці для підвищення 

якісних показників електропостачання й зменшення втрат електричної енергії в процесі її 

передачі розподілу та споживання. 

 

Цифровий репозиторій: 
https://eprints.kname.edu.ua/54173/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа: 

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167222  

http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170088
https://eprints.kname.edu.ua/54173/
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167222


 Інформаційні системи і технології в міському просторі : 

моногрфія / [М. В. Новожилова, А. Л. Литвинов, В. Є. Зайцев 

та ін.] ; за заг. ред. М. В. Новожилової ; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2020. – 292 с. 
 Подано результати досліджень авторів щодо різних аспектів 

інформатизації управління великим містом на основі цілісного підходу, 

що включає розробку інструментальних засобів моделювання та 

розв’язання оптимізаційних задач ресурсозабезпечення 

функціонування міста, проєктування та впровадження комп’ютерних 

технологій на об’єктах міського господарства з використанням баз даних, баз знань та 

методів штучного інтелекту. 

 Рекомендовано для фахівців і науковців, які працюють у галузі моделювання та 

розв’язання складних практичних проблем підвищення ефективності управління міським 

господарством у сучасних умовах провадження концепції «розумного міста», заснованої на 

технологіях обчислювального інтелекту, machine learning, електронного управління, а також 

викладачам, аспірантам, студентам закладів вищої освіти. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/56463/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=169601  

 

 

 

 Лисенко М. С. Сільськогосподарські товариства 

українських губерній Російської імперії в модернізаційних 

процесах: люди, структури, справи (1861–1917 рр.) : 

монографія / М. С. Лисенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2020. – 363 с. 
 Монографія присвячена дослідженню сільськогосподарських 

товариств українських губерній Російської імперії. Автором 

проаналізовано витоки їхньго становлення і зроблено історичну 

реконструкцію роботи добровільних асоціацій. Вперше 

охарактеризовані концептуальні засади діяльності добровільних асоціацій, їхні відносини з 

урядовими структурами, земствами, показана їхня роль у формуванні суспільства регіону. У 

досліджуваний автором період науково-просвітницька, громадська робота та міжнародне 

співробітництво висвітлені в умовах розгортання модернізаційних процесів. 

 Для науковців, викладачів, студентів вишів, краєзнавців, усіх, кто цікавиться історією 

України. 

 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167987  

 

 

 

 

 

http://eprints.kname.edu.ua/56463/
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 Мамонов К. А. Територіальний розвиток використання 

земель регіону: напрями та особливості оцінки : монографія / 

К. А. Мамонов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2020. – 403 с. 
 Визначені фактори, що впливають на територіальний розвиток 

використання земель регіону. Побудована багаторівнева система 

просторових, містобудівних, інвестиційних та екологічних факторів, 

обгрунтовані критерії їхнього відбору. Сформовані показники оцінки 

територіального розвитку використання земель регіону. Запропоновано 

методологічний підхід інтегральної оцінки територіального розвитку 

використання земель регіону.  Рекомендовано для фахівців у сфері кадастру та 

моніторингу земель, оціночної діяльності, землекористування, викладачів, аспірантів, 

студентів закладів вищої освіти. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/57454/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170575  

 

2019 

 

 Бабаєв В. М. Філософія педагогічного спілкування : 

монографія / В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч ; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2019. – 268 с. 
 На підставі аналізу історичного розвитку педагогіки й природи 

філософських знань показано дієвий вплив філософії на характер й 

змістовність педагогічного спілкування в сучасній вищій школі. 

Розкрито цілі, сенс і колосальну відповідальність педагогічної 

професійної діяльності в сучасних умовах. Значну увагу зосереджено 

на філософії педагогічного спілкування в онтологічному, теоретико-

пізнавальному, ціннісному та етичному співвідношеннях. Доведено 

безпосередній зв’язок педагогічної майстерності та системного її впливу на всебічний 

розвиток студентської молоді. Докладно досліджено феномен інтелігентності як 

субстанційної основи духовної культури педагога вищих навчальних закладів. Особливу 

увагу зосереджено на знанні філософії культури в педагогічному спілкуванні. 

 Книга призначена магістрам, аспірантам і молодим педагогам та усім, хто цікавиться 

проблемами філософії педагогічного спілкування. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/53198/ 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154898  
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 Берещук М. Я. Водокористування в умовах сталого 

розвитку міських поселень : монографія / М. Я. Берещук, 

В. О. Ткачов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 205 с. 
 У монографії наведено узагальнені й систематизовані результати 

багатьох опублікованих досліджень сучасного стану 

водогосподарського комплексу, інженерно-технічного, законодавчого і 

нормативно-правового забезпечення шляхів комплексного вирішення 

проблем охорони навколишнього середовища відповідно до вимог 

сталого розвитку міст. Відображені в монографії принципи та шляхи раціонального 

природокористування, охорони водних ресурсів та екології навколишнього середовища 

можуть бути використані в навчальному процесі, у роботі працівників міських виконавчих 

органів, проектних організацій, інженерно-технічних працівників промислових підприємств. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55312/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167136  

 

 

 

 Боровик М. В. Управління інформаційно-

комунікаційним забезпеченням сталого розвитку закладів 

вищої освіти на засадах економіки знань: теоря та 

методология : монографія / М. В. Боровик ; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Друкарня 

Мадрид, 2019. – 440 с. 
 У монографії подано результати наукових досліджень з 

актуальних питань управління інформаційно-комунікаційним 

забезпеченням сталого розвитку закладів вищої освіти на засадах 

економіки знань. Розроблено теоретико-методологічні засади 

управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням діяльності 

закладів вищої освіти у сучасних умовах. 

 Для фахівців з управління, науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої 

освіти економічних спеціальностей та усіх зацікавлених осіб. 
 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170243  
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 Вергунов С. В. Промышленный дизайн Украины : 

взгляд изнутри : монография / [С. В. Вергунов]. Дизайнеры 

України = Industrial desing : специализир. каталог / [под ред. 

С. В. Вергунова]. – Харьков : Федорко, 2019. – 340 с., 208 с. : 

ил., встреч. паг. – Книга с двойным входом. 
 У монографії представлена історіографія виникнення 

промислового дизайну в Україні. Це перша і, поки, єдина спроба 

осмислити процеси, що відбуваються, розповівши про те, як це було 

вчора, як відбувається сьогодні, і на що слід звернути увагу завтра. З 

точки зору промислового дизайнера цієї країни, але який народився і 

отримав дизайнерську освіту в іншій країні. При цьому, принципово не розділяючи той 

культурний простір, який був вчора, є сьогодні і буде завтра. Це простір цілісно пов’язаний в 

часі, просякнутий загальною історією і віковими традиціями, що склалися; в ньому живуть 

покоління співвітчизників, передають один одному генетичну пам’ять про всі події, що 

відбуваються. І безглуздо ділити цей простір на – до і після, як це намагаються робити зараз, 

навмисно спотворюючи причинно-наслідкові зв’язки, на яких і базується наша історія в 

цілому, і промислового дизайну зокрема. 

 Книга призначена для потенційних клієнтів, фахівців суміжних областей і тих, хто 

проявляє інтерес до даної тематики. Крім того, видання буде корисним аспірантам, 

викладачам та студентам вищих навчальних закладів дизайнерського профілю і вишам, де є 

фірмові кафедри. А також для тих, кому цікавий дизайн у всіх його проявах. Є частиною 

книги-алігат про український промисловий дизайн. Публікується в авторській редакції. 

 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157970  

 

 

 

 Воронков О. О. Реформування і розвиток регіональних 

ринків теплової енергії : монографія / О. О. Воронков, 

А. Є. Ачкасов, І. А. Федоренко ; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2019. – 150 с. 
 У монографії досліджено питання енергоефективності житлово-

комунального сектору регіонів через призму регіональних ринків 

теплової енергії. Розроблено їхню нову концептуальну модель, що 

передбачає реформування принципів роботи систем теплопостачання з 

використанням інноваційних технологій опалення. Модель сприяє 

створенню конкурентних відносин у комунальній теплоенергетиці. Розроблено методичний 

підхід до оцінки якості функціонування регіональних ринків теплової енергії. 

 Рекомендовано для фахівців і науковців, сфера інтересів яких полягає у питаннях 

розвитку житлово-комунального господарства регіонів та функціонування енергетичних 

ринків, а також для викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/53218/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155158  
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 Вотінов М. А. Інноваційні прийоми формування 

інтерактивних будівель і споруд у міському середовищі : 

монографія / М. А. Вотінов, О. В. Смірнова ; Харків. нац.  

ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2019. – 112 с. : іл. 
 Монографія присвячена виявленню особливостей формування 

інтерактивних будівель у міському середовищі. У монографії 

розроблено чіткий понятійний апарат. Дано визначення поняттю 

«інтерактивна будівля». Виявлено витоки формування інтерактивної 

архітектури. Розглянуто і проаналізовано зарубіжний досвід створення 

інтерактивних будівель на підставі розроблених критеріїв формування. Виявлено специфіку 

формування інтерактивних будівель у міському середовищі. Визначено найхарактерніші 

прийоми їхнього створення та трансформації у міському середовищі. Виявлено перспективні 

тенденції формування інтерактивних будівель в міському середовищі з використанням 

засобів «техно-архітектури», «медіа-архітектури» і «техно-медіа-архітектури». З урахуванням 

перспективного розвитку представлена концепція формування будівель-трансформерів. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55319/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167158  

 

 

 

 Земельне адміністрування: сучасний стан та 

перспективи : монографія / [К. А. Мамонов, С. Г. Нестеренко, 

Т. Г. Басок та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 344 с. 
 Подано аналіз опублікованих досліджень, авторами отримано 

результати у сфері земельного адміністрування та перспектив його 

становлення та розвитку. 

 Рекомендовано для фахівців і науковців галузі землеустрою та 

кадастру, оцінювачів землі та нерухомого иайна та ін., а також для 

викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти. 

 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157599  
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 Золотов С. М. Термореактивні смоли холодного 

затвердіння для відновлення та реконструкції промислових і 

цивільних будівель : монографія / С. М. Золотов, 

О. М. Пустовойтова, П. М. Фірсов ; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2019. – 184 с. 
 Розглянуті теоретичні питання структуроутворення і технології 

застосування полімерних клеїв на основі акрилових мономер-

полімерних систем у будівельній індустрії. Розглянуті питання із 

застосування акрилових клеїв у різних конструкціях та умовах 

експлуатації, прогнозування працездатності клейових з’єднань. 

 Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за 

спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», аспірантам, викладачам і фахівцям в 

області проектування, будівництва та реконструкції будівель і споруд. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/53202/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154978  

 

 

 

 Золотова Н. М. Технологія та організація виконання 

робіт із з’єднання будівельних конструкцій акриловими 

композиціями : монографія / Н. М. Золотова, В. О. Скляров, 

О. Ю. Супрун ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 136 с. 
 Призначена для підготовки магістрів, докторів PHD та наукових 

співробітників для поглибленого вивчення організаційно-

технологічних особливостей застосування акрилових композицій для 

з’єднання будівельних конструкцій. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/53216/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154936  
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 Інституціалізація як фактор забезпечення розвитку 

системи інвестиційно-інноваційної безпеки України : 

колектив. монографія / за заг. ред. О. Л. Гальцової ; 

[І. А. Островський, Н. В. Можайкіна, М. С. Наумов, 

Ю. В. Федотова та ін.] ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : 

[Гельветика], 2019. – 488 с. 
 Монографія присвячена дослідженню методологічних і 

прикладних питань економічного розвитку. На сьогодні стратегія 

розвитку є домінуючою в дослідженні світової економіки. 

Світогосподарська практика підтверджує системну сутність 

економічного розвитку, її об’єктивний характер, дуалістичну природу, безпрецедентні 

(позитивні і негативні) впливи на мікро- та макрорівень економічного розвитку країн світу. 

 Дана праця безперечно зацікавить науковців, аспірантів, студентів та всіх небайдужих 

до теми монографії. 

 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157987  

 

 

 

 Косенко Н. В. Інформаційна технологія проектного 

управління формування команд з урахуванням 

компетентнісного підходу : монографія / Н. В. Косенко, 

Н. В. Доценко, І. В. Чумаченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-

ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 134 с. 
 У монографії розглянуті питання розробки інформаційної 

технології проектного управління формування команд, а також 

розробка моделей і методів управління людськими ресурсами в 

проектах для відбору кандидатів та формування ефективної команди 

проекту. Розроблено метод формування команди проекту на основі моделей 

багатокритеріальної оптимізації, який на відміну від відомих дозволяє враховувати не тільки 

професійні компетенції співробітників, але й особистісно-психологічні характеристики 

кандидатів у різних комбінаціях їхніх поєднань, що сприяє якісному виконанню командою 

проектних завдань залежно від специфіки вимог проекту. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/53217/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154927  
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 Мамонов К. А. Територіальний розвиток використання 

земель регіону: визначення та напрями трансформацій : 

монографія / К. А. Мамонов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : [ФОП Панов А. М.], 2019. – 

332 с. 
 Систематизовані теоретико-методичні підходи до визначення 

територіального розвитку використання земель регіону, сформовані фактори, 

що впливають на територіальний розвиток. Проведено аналіз основних 

напрямів та особливостей територіального розвитку використання земель 

регіону. Визначені методи та моделі, що застосовуються для оцінки 

територіального розвитку використання земель регіону. 

 Рекомендовано для фахівців у сфері кадастру та моніторингу земель, оціночної діяльності, 

викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти. 

 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157589 

 

 

 

 Очищення стічних вод молокопереробних підприємств : 

монографія / А. О. Шевченко, О. Л. Пінчук, С. О. Куницький, 

Т. О. Шевченко ; Нац. ун-т водного госп-ва та 

природокористув. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 224 с. : іл. 
 У монографії висвітлено проблеми обробки стічних вод 

підприємств молокопереробної галузі. Розглянуто методи очищення 

стічних вод молокопереробних підприємств та обробки осадів, методи 

вдосконалення роботи очисних споруд шляхом застосування 

раціональних технічних рішень й обладнання. Представлено схеми 

обробки стічних вод на устаткуванні закордоного виробництва. 

Наведено європейський досвід очищення стічних вод 

молокопереробних підприємств та особливості їх експлуатації. 

 Для науковців та всіх, хто цікавиться проблемами екології, зокрема питаннями 

очищення стічних вод молокопереробних підприємств. 
 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170091  
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 Практичні аспекти публічного управління в контексті 

сталого розвитку : монографія / [М. М. Новікова та ін.] ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

Друкарня Мадрид, 2019. – 238 с. : рис., табл. 
 Монографія присвячена розробці практичних рекомендацій щодо 

публічного управління та адміністрування в контексті сталого розвитку в 

умовах глобальних викликів на регіональному, міському рівнях і рівні 

суб’єктів господарювання на основі забезпечення ефективної взаємодії з 

органами влади та реформування системи місцевого самоврядування. 

 Автори: М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, Д. А. Новіков, А. Б. Мазур, 

Х. І. Калашнікова, М. В. Волкова, М. К. Гнатенко, С. О. Гайдученко, Ю. І. Лях, 

В. М. Бабаєв, С. І. Плотницька, О. А. Дєгтяр, Т. В. Бєльська, Т. М. Бурмака, В. С. Шевченко, 

К. О. Великих, М. В. Боровик, Г. В. Запорожець. 

 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
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 Проблеми та перспективи розвитку житлової забудови 

в умовах комплексної реконструкції міста : монографія / 

[Ю. І. Гайко, Т. В. Жидкова, Т. М. Апатенко, О. В. Завальний, 

Т. В. Рапіна, С. М. Чепурна, Е. А. Шишкін] ; Харків. нац. ун-

т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2019. – 247 с. 
 У монографії наведено містобудівні принципи реконструкції житлових 

кварталів. Розглянуто закономірності розвитку та реконструкції урбанізованих 

територій у контексті житлового циклу міста. Запропоновано методи 

переробки відходів будівництва та знесення будівель в умовах реконструкції 

житлової забудови. Рекомендовано для фахівців у галузі містобудування та архітектури, науковців, 

викладачів профільних вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/53203/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155129  
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 Стратегічний моніторинг та антикорупційний аудит в 

системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, 

суб’єктів господарювання : колектив. монографія / за заг. ред. 

Т. В. Момот ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. – 402 с. 
 У монографії викладено теоретичні, методологічні і методичні 

положення, наукові і практичні рекомендації щодо забезпечення 

фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів 

господарювання шляхом використання інструментарію стратегічного 

моніторингу та антикорупційного аудиту в умовах загроз і викликів для 

національної і міжнародної безпеки. Розроблено теоретико-методологічні засади 

забезпечення системи стратегічного моніторингу та антикорупційного аудиту в умовах загроз 

і викликів для національної і міжнародної безпеки. Розроблено теоретико-методологічні 

засади забезпечення системи стратегічного моніторингу в системі фінансово-економічної 

безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції. Здійснено 

комплексну оцінку рівня економічної безпеки та визначено стратегічні пріорітети 

забезпечення економічної безпеки в системі національної безпеки держави для підприємств 

оборонно-промислового комплексу України. Досліджено еволюцію сприйняття поняття 

корупції від стародавніх поглядів до сучасних наукових досліджень, визначено причини та 

зміст корупціоних відносин, якісні та кількісні показники корупції в суспільстві. Розглянуто 

теоретико-методологічні засади здійснення антикорупціонного аудиту та міжнародної 

рекомендації з оцінки корупційних ризиків підприємства, визначено методичні підходи до 

проведення аудиту антикорупціонних програм та запропоновано заходи боротьби з 

корупцією в Україні. 

 Монографія призначена для фахівців у галузі економіки, державного управління, 

місцевого самоврядування, науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто 

цікавиться питаннями фінансово-економічної безпеки. 

 Автори: В. М. Бабаєв, Т. В. Момот, М. В. Кадничанський, О. Є. Власова, Г. В. Стадник, 

О. В. Ілляшенко, Г. М. Шаповал, А. П. Косяк, Ю. І. Мізік, І. А. Краївська, А. Л. Шутенко, 

О. Ю. Литовченко, О. О. Конопліна, І. О. Філатова, С. С. Родченко, В. Ю. Світлична, 

А. І. Чудопал, Н. О. Чех, Н. І. Гордієнко, О. А. Андренко, Л. М. Шутенко. 

 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
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 Територіальний розвиток: будівельні аспекти : 

монографія / [С. Г. Нестеренко, Т. В. Анопрієнко, К. А. Мамонов 

та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 268 с. 
 Подано аналіз опублікованих досліджень, авторами отримані 

результати у сфері раціонального використання та розвитку територій, їх 

будівельні аспекти, у тому числі для об’єднаних теріторіальних громад. 

 Рекомендовано для фахівців і науковців, сфера інтересів яких 

полягає у питаннях геодезії, землеустрою, будівництва й архітектури, 

розвитку житлово-комунального господарства регіонів тощо, а також 

для викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів. 
 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157612  
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 Технічна механіка. [У 3 ч.]. Ч. 1. Теоретична механіка : 

монографія / І. І. Капцов, В. П. Шпачук, В. Г. Котух, 

Н. І. Капцова, К. М. Палєєва ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 206 с. 
 Розглядаються основні положення й аксіоми теоретичної 

механіки. зокрема проекції сил на вісь координат, аналітичні способи 

визначення рівнодіючих, тертя, ковзання, котіння й просторової 

системи сил і моментів сил відносно осі, основні визначення теорії 

механізмів і машин, аксіоми динаміки, принципу незалежності дії сил, 

основи кінетостатики і динаміки системи матеріальних точок.  Рекомендовано для 

використання у якості наукової літератури під час підготовки студентів спеціальності 185 – 

Нафтогазова інженерія і технології, а також спеціалістів інших механічних напрямів. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/55308/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167119  

 

 

 

 Управління об’єднаними територіальними громадами : 

монографія / О. А. Дєгтяр [та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Київ : [Людмила], 2019. – 388 с. 
 У монографії розглянуто теоретичні та практичні питання 

сучасного розуміння участі громадськості у процесах публічного 

управління, проаналізовано кращий вітчизняний та світовий досвід 

демократії, концептуальні і правові засади забезпечення ефективності 

участі громадськості у процесах розвитку об’єднаних територіальних 

громад. Обгрунтовано необхідність упровадження змін у розвиток 

системи місцевого самоврядування шляхом активізації процесів 

локальної нормотворчості, поширення практик бюджету участі та 

залучення мешканців до стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних 

громад. 

 Видання розраховане на працівників органів місцевого самоврядування, юристів, голів 

громад та на широке коло читачів. 

 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
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 Шулик В. В. Лукашівка. Нариси про історію села 

(ретроспективні містобудівні дослідження) : [монографія] / 

В. В. Шулик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 88 с. 
 Монографія присвячена ретроспективним містобудівним 

дослідженням на прикладі с. Лукашівка Глобинського району 

Полтавської області, в якій проведений аналіз природно-кліматичних 

та соціально-політичних умов на протязі окремих історичних періодів 

його формування та запропоновані основні етапи розвитку 

с. Лукашівки в системі розселення. 

 

Цифровий репозиторій: 

http://eprints.kname.edu.ua/50364/  

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155181 

 

 

 

 Information systems and innovative technologies in project 

and program management : collective monograph / ed. by 

I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. – Riga : ISMA 

University of Applied Science, 2019. – 339 p. 
 У монографії представлені досягнення українських вчених з 

питань управління підприємствами, використання економіко-

математичного моделювання, інформаційних технологій, технологій 

управління та технічних засобів у галузі функціонування та розвитку 

підприємств та управління проєктами на підприємствах. 

 Видання рекомендується для професіоналів у галузі економіки, 

інформаційних технологій, управління проєктами та програмами – для 

студентів та аспірантів, а також науковців та викладачів закладів вищої освіти. Статті 

відтворені в авторській редакції. 

 Автори: Ю. Ю. Гусєва, І. В. Чумаченко, О. В. Костенко, М. В. Булаєнко, Т. В. Момот, 

Н. О. Чех, А. Л. Літвінов. 

 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
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 Organizational-economic mechanism of management 

innovative development of economic entities : collective 

monograph : [in 3 vol.] / ed. by M. Bezpartochnyi ; 

[N. Mozhaikina, I. Ostrovskyi, O. Voronina and oth.] ; Higher 

School of Social and Economic. – Przeworsk : WSSG, 2019. – 

404 p. 
 Автори книги дійшли висновку, що необхідно ефективно 

використовувати сучасні підходи до управління інноваційним 

розвитком суб’єктів господарювання з метою підвищення ефективності 

діяльності, забезпечення конкурентоспроможності, активізації 

інноваційної діяльності. Основні дослідження фокусуються на оцінці рівня 

конкурентоспроможності та економічної безпеки підприємства, інноваційному забезпеченні 

суб’єктів господарювання, аналізі людського капіталу, оцінці фінансування альтернативних 

джерел інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. 

 Результати можуть бути використані для студентів та молодих вчених у сучасних 

концепціях та механізмах управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання в 

контексті ефективного використання ресурсного потенціалу та вдосконалення інноваційної 

політики. 

 

Електронний каталог ПЗ «Коhа»: 
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 Strategic Management: Clobal Trends and National 

Peculiarities : multi-authored monograph / ed. by A. Pawlik, 

K. Shaposhnykov ; [V. P. Reshetylo, N. V. Mozhaikina, I. A. Ost-

rovskyi and oth.] ; State University of Jan Kochanowski. – 

Kielce, Poland : Baltiya Publishing, 2019. – [Vol. 2?]. – 712 p. 
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