Підручники викладачів Університету,
які надійшли до бібліотеки за 2010–2015 роки
2015
Байлик С. І. Організація готельного господарства :
підручник для студ. вищіх навч. закл. / С. І. Байлик,
І. М. Писаревський ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2015. – 329 с.
У підручнику розглядаються теоретичні та практичні питання
щодо організації готельного господарства. Підручник рекомендовано
студентам, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент готельного,
курортного і туристського сервісу», та тим, хто вивчає дисципліну
«Організація готельного господарства». Може бути використаний
студентами зі спеціальностей «Готельне господарство», «Готельно-ресторанна справа»,
«Туризм», а також працівниками сфери готельного господарства.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/41618/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=109942

Економічна безпека : підручник / за ред. О. Б. Жихор,
О. І. Барановського. – Київ : УБС НБУ, 2015. – 467 с.
У підручнику розглянуто теоретико-методологічні основи
економічної безпеки та систему побудови економічної безпеки
підприємства. Розкрито механізм забезпечення економічної безпеки
підприємства; державне регулювання економіки та підприємницької
діяльності; критерії економічної безпеки підприємства та її рівні;
адаптацію підприємства залежно від його поведінки; інформаційне
забезпечення економічної безпеки підприємства. Окрему увагу
приділено діяльності служби безпеки підприємства та шляхам
удосконалення її діяльності.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного
спрямування, аспірантів, викладачів, працівників фінансово-кредитної системи, а також для
широкого загалу читачів, які хочуть опанувати цю дисципліну самостійно.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104932

Електротехніка у будівництві : підручник /
[А. Є. Ачкасов, В. А. Лушкін, В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова ; за ред. В. М. Охріменка] ; Харків. нац. ун-т міськ.
госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 447 с.
Підручник написаний відповідно до програми підготовки
бакалаврів і фахівців спеціальностей «Промислове і цивільне
будівництво», «Міське будівництво і господарство». Викладаються теми
курсу і завдання з прикладами розв'язання. Наводяться основні
відомості з теорії електричних кіл, розглянуто трансформатори й
електричні машини, основи електроніки й електроприводу. Описується електрообладнання
будівельних майданчиків, підприємств будівельної індустрії, інженерних систем будівель.
Для студентів будівельних спеціальностей, викладачів та інших читачів, які
цікавляться питаннями використаня електротехнічного обладнання у виробництві й побуті.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/41616/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=109443

Карлова О. А. Менеджмент і адміністрування
системи життєзабезпечення міст : підручник / О. А. Карлова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –
Харків : Точка, 2015. – 212 с.
У підручнику розкрито основні проблеми, що виникають при
менеджменті і адмініструванні систем життєзабезпечення міст.
Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбаченні
навчальною програмою. Висвітлені принципи менеджменту і
адміністрування, організації системи життєзабезпечення міста, методи
раціонального формування соціальної та інженерної інфраструктури
міста, способи оперативного управління основним та допоміжним
виробництвом послуг підприємств міського господарства. Підручник розраховано для
студентів напряму підготовки «Менеджмент», фахівців у галузі економіки, менеджменту і
адміністрування.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/42226/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=91717

Механика грунтов, основания и фундаменты : учебник /
Л. Н. Шутенко, А. Г. Рудь, О. В. Кичаева и др. ; под ред.
Л. Н. Шутенко ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва
им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова,
2015. – 501 с.
В учебнике изложены основные понятия инженерной геологии,
рассмотрены физико-механические свойства грунтов, геодинамические
процессы и их влияние на здания и сооружения, главные законы
механики грунтов, распределение напряжений и деформаций в
основаниях сооружений. Изложены принципы проектирования
фундаментов в сложных грунтовых условиях при различных вариантах загружения,
приведены способы и технологии упрочнения слабых грунтовых оснований, особенности
возведения и реконструкции фундаментов.
Учебник предназначен для студентов строительных специальностей, аспирантов, а
также может быть полезен для проектировщиков и специалистов-строителей.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/41563/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=109451

Місцеві фінанси : підручник / за ред. О. Б. Жихор,
О. П. Кириленко. – Київ : УБС НБУ, 2015. – 579 с.
У підручнику розкрито концептуальні засади, нормативноправове забезпечення та історичні передумови виникнення місцевих
фінансів. Значну увагу приділено місцевим бюджетам як основі
фінансової бази місцевих органів влади, а саме формуванню дохідної
частини та системі видатків місцевих бюджетів. Розкрито проблеми
реформування міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі
розвитку держави. Розглянуто організацію бюджетного процесу та
повноваження його учасників на місцевому рівні. Проаналізовано стан
розвитку місцевих інститутів, зокрема фінансів підприємств
комунального господарства і житлово-експлуатаційного комплексу, та механізми їх дії.
Розглянуто світовий досвід організації місцевих фінансів, обгрунтовано подальші шляхи
його застосування в Україні.
Для студентів вищіх навчальних закладів фінансово-економічного спрямування,
аспірантів, викладачів, працівників фінансово-кредитної системи.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=111874

Сосков А. Г. Промислова електроніка : підручник /
А. Г. Сосков, Ю. П. Колонтаєвський ; за ред. А. Г. Соскова. – Київ : Каравела, 2015. – 536 с.
Розглянуто принцип дії, характеристики, параметри та області
застосування електронних напівпровідникових приладів ; побудову та
роботу пристроїв інформаційної електроніки: підсилювачів напруги
змінного та постійного струмів, імпульсних і цифрових пристроїв,
виконаних на основі дискретних елементів та інтегральних мікросхем;
пристроїв енергетичної електроніки: вентильних ведених мережею та
автономних перетворювачів; наведено методики розрахункутосновних
вузлів електронних пристроїв та відомості про новітні тенденції розвитку приладів і
схемотехніки електроніки.
Теоретичні положення підкріплено прикладами виконання практичних завдань. Для
забезпечення можливості формування завдань для курсових та контрольних робіт підручник
містить десять розрахунково-графічних робіт по сто варіантив кожна.
Для студентів, які навчаються за напрямами «Електротехніка та електротехнології» і
«Електромеханіка». Може бути користним неспеціалістам у галузі електроніки для
самоосвіти.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/42463/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=109462

Электротехника в строительстве : учебник /
[А. Е. Ачкасов,
В. А. Лушкин,
В. Н. Охрименко,
Т. Б. Воронкова] ; под ред. В. Н. Охрименко ; Харьков. нац.
ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова ; пер. с укр. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. –
476 с.
Материал 1-го издания учебника дополнен темами «Синхронные
электрические машины», «Электрические измерения» и «Машины
постоянного тока». Приведены основные сведения из теории
электрических цепей, трансформаторов, электрических машин, основ электроники и
электропривода. Описано электрооборудование строительных площадок, предприятий
строительной индустрии, инженерных систем зданий. Темы содержат контрольные вопросы
для закрепления материала. Приведены задачи практического содержания с примерами их
решения.
Учебник рассчитан на студентов ВУЗов, преподавателей и читателей,
интересующихся вопросами эксплуатации электромеханического оборудования.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/41243/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=105792

Electrical engineering in construction : tutorial /
A. Y. Achkasov, V. A. Lushkin, V. M. Okhrimenko, T. B. Voronkova ; ed. by V. M. Okhrimenko ; O. M. Beketov National
University of Urban Economy in Kharkiv. – 2-nd edition,
corrected and enlarged. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE,
2015. – 428 p.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/42578/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=112896

2014
Андренко. І. Б. Менеджмент готельно-ресторанного
господарства : підручник / І. Б. Андренко, О. М. Кравець,
І. М. Писаревський ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2014. – 431 с.
У підручнику систематизовано і викладено основні положення
теорії і практики менеджменту готельно-ресторанного господарства.
Для самостійної роботи складено тестові завдання і контрольні
запитання. Підручник розраховано на студентів, викладачів, фахівців
сфери гостинності, а також усіх, кого цікавлять питання менеджменту готельноресторанного господарства.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/38971/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=86001

Давидова О. Ю.
Ресторанний
менеджмент
:
підручник / О. Ю. Давидова, А. І. Усіна, І. В. Середа ;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 279 с.
У підручнику розглядаються основні принципи ресторанного
менеджменту, особливості сучасної організації виробництва й
обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.
Особлива увага приділяється характеристиці типів та класифікації
закладів ресторанного господарства; видам і формам продовольчого,
матеріально-технічного забезпечення закладів ресторанного господарства; загальним
принципам організації основних та допоміжних підрозділів виробництва, виробничого
процесу; організації трудових процесів, оперативному плануванню виробництва; організації
повсякденного обслуговування споживачів у ресторані; організації обслуговування
споживачів із використанням «шведського столу»; організації обслуговування банкетів і
прийомів; організації обслуговування іноземних туристів, спеціальним формам
обслуговування. У підручнику розглядається стандартизація й сертифікація продукції та
послуг ресторанного господарства. Підручник призначається для студентів і викладачів
вищих навчальних закладів, а також працівників сфери індустрії гостинності.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/38929/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=83605

Організація послуг харчування : підручник /
А. І. Усіна, О. Ю. Давидова, І. В. Середа, Т. П. Кононенко
;
Харків.
нац.
ун-т
міськ.
госп-ва
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2014. – 183 с.
У підручнику розглянуто сутність організації надання послуг
харчування у готельно-ресторанних комплексах, нормативно-правова
база регулювання діяльності закладів ресторанного господарства,
сучасні підходи до класифікації закладів ресторанного господарства та
їхніх послуг, місце послуг у сучасному економічному середовищі, сучасні вимоги до
надання високоякісного сервісу у закладах ресторанного господарства, особливості
організації роботи усіх підрозділів закладів ресторанного господарства в умовах
функціонування туристської індустрії. Рекомендовано для студентів усіх форм навчання
спеціальностей напряму підготовки «Туризм». Видання буде корисним для студентів, що
навчаються за іншими спеціальностями у галузі туризму, а також аспірантам і викладачам
вищих навчальних закладів, широкому колу фахівців, які цікавляться питаннями організації
послуг харчування в туризмі.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/36961/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=82051

Основи
менеджменту
:
підручник
/
за
ред. А. А. Мазаракі, І. В. Чумаченко. – Харків : Фоліо,
2014. – 846 с. : іл.
У підручнику розглянуто сутність менеджменту, його місце в
системі управління соціально-економічними утвореннями, закони,
закономірності та принципи менеджменту, особливості побудови
процесу управління в динамічних умовах зовнішнього середовища,
загальні та конкретні функції менеджменту, визначені особливості
процесу прийняття та реалізації управлінських рішень тощо.
Викладений матеріал містить результати наукових досліджень
провідних вчених України, які вивчали комплексно проблеми
менеджменту. Підручник орієнтований на навчальні програми для фахівців різних напрямів
підготовки. Крім того, він буде корисним і для викладачів, аспірантів, слухачів курсів
підвищення кваліфікації, державних службовців та керівників підприємств і організацій,
яких цікавлять питання менеджменту.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=83362

Сєріков Я. О. Безпека життєдіяльності – секюритологія :
підручник / Я. О. Сєріков, Л. Ф. Коженевські ; Харків. нац.
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., допов. –
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова ; Краків : ЄАС, 2014. –
348 с.
Підручник є доповненим відносно змісту і повноти викладення
матеріалу 1-го видання, який рекомендовано до друку МОН України як
підручник для студентів вищих навчальних закладів. У ньому описано у
більш розширеному обсязі правові, соціологічні, філософські,
психологічні як теоретичні, так і практичні питання безпеки
життєдіяльності – секюритології. Додатково введені розділи, матеріал яких стосується
правового забезпечення безпеки життєдіяльності – секюритології в країнах ЕС та Україні,
інформаційної безпеки. Описані соціологічні, техногенні й природні глобальні проблеми
сучасності, завдання забезпечення безпеки життєдіяльності людини як в дійсний час, так і на
перспективу, накреслені шляхи їх вирішення. До кожного з розділів підручника наданий
перелік тем і запитань для закріплення матеріалу, що вивчається, виконання індивідуальних
завдань.
Підручник розрахований на студентів ВНЗ, аспірантів і наукових співробітників.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/40482/

Електронний каталог ПЗ «Коhа»:
http://koha.kname.edu.ua:8008/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144838

Управління
проектами:
процеси
планування
проектних дій : підручник / за ред. І. В. Чумаченко,
В. В. Морозова. – Київ : Університет економіки та права
«Крок», 2014. – 673 с.
У підручнику послідовно викладено методологічні основи
управління проектами з деталізованим розглядом усіх процесів
планування проектних дій. Детально розкрито специфіку усіх
складових процесів управління проектами на фазі планування
проектів. Подано опис проектного підходу, визначено схеми та
параметри процесів планування. Запропоновано шаблони проектних
документів, наведено численні приклади таких документів та опис
процедур їх формування у проектах. Приділено увагу використанню сучасних
інформаційних технологій управління проектами, особливо на стадії планування проектів.
Підручник орієнтований на студентів вищих навчальних закладів, слухачів
магістерських програм із специфічних категорій за спеціальністю «Управління проектами»,
викладачів, магістрів проектного менеджменту, керівників і менеджерів проекту. Також буде
корисним для студентів і викладачів вузів, слухачів бізнес-шкіл, програм МВА, інститутів
підвищення кваліфікацій та структур другої освіти, менеджерів, економістів, інженерів,
наукових і практичних працівників, що займаються розробленням і виконанням проектів на
основі процесного управління. Стане у нагоді науковцям і практикам, які займаються
управлінням проектами та програмами, прагнуть поглибити свої знання та використати їх на
практиці.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=81192

Фінансова безпека суб’єктів господарювання :
підручник / за ред. О. Б. Жихор. – Київ : УБС НБУ, 2014. –
605 с.
Підручник охоплює основи управління та механізми
забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання, а саме
суб’єктів бюджетної сфери, суб’єктів реального сектору економіки,
суб’єктів банківської сфери та суб’єктів фондового ринку.
Структура підручника відповідає вимогам упровадження
кредитно-модульної системи навчального процесу.
Для студентів вищих навчальних закладів фінансовоекономічного спрямування, аспірантів, викладачів та працівників фінансово-кредитної
системи.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=105878

Environmental governance for cities, municipalities and
communities : textbook / [editors: M. Kozova, F. Stolberg,
Y. Vergeles, A. Skrigan ; V. Babayev, D. Dyadin, J. Jílková and
oth.]. – Bratislava (Slovakia) : Comenius university in Bratislava,
2014. – 322 p. – (Тempus).
У підручнику розглянуті проблеми: екологічного управління для
сталого розвитку міст, муніципалітетів та місцевих спільнот;
підзвітності в управлінні містами, муніципалітетами та місцевими
спільнотами. Підручник містить словник термінів.
Підручник було підготовано зусиллями міждисциплінарного
авторського колективу, до якого увійшли спеціалісти з України, Словаччини, Біларусі та
Чеської Республіки.
Призначений для бакалаврів, магістрів та аспірантів різних спеціальностей. Також
може бути використаний фахівцями наукових, дослідницьких, планувальних інститутів,
місцевими та регіональними органами самоврядування.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114910

2013
Сосков А. Г. Промислова електроніка: теорія і практикум : підручник / А. Г. Сосков, Ю. П. Колонтаєвський. –
Київ : Каравела, 2013. – 496 с.
У підручнику розглянуто принцип дії, характеристики,
параметри та області застосування електронних напівпровідникових
приладів; побудову та роботу пристроїв інформаційної електроніки:
підсилювачів напруги змінного та постійного струмів, у імпульсних і
цифрових пристроїв, виконаних на основі дискретних елементів та
інтегральних мікросхем; пристроїв енергетичної електроніки:
вентильних ведених мережею та автономних перетворювачів; наведено
методики розрахунку основних вузлів електронних пристроїв та
відомості про новітні тенденції розвитку приладів і схемотехніки електроніки.
Теоретичні положення підкріплено прикладами виконання практичних завдань. Для
забезпечення можливості формування завдань для курсових та контрольних робіт посібник
містить сто варіантів восьми розрахунково-графічних робіт.
Підручник розраховано для студентів, які навчаються за напрямками «Електротехніка
і електротехнології» та «Електромеханіка». Може бути корисним неспеціалістам у галузі
електроніки для самоосвіти.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70990

2012
Андренко І. Б. Фінансово-економічний аналіз
підприємств туризму : підручник / І. Б. Андренко ;
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ,
2012. – 308 с.
В підручнику систематизовано і викладено основні положення
теорії фінансово-економічного аналізу. Для самостійної роботи
складено тестові завдання і контрольні запитання й аналітичнорозрахункові завдання.
Підручник розраховано на студентів, викладачів, фахівців
сфери туризму і гостинності, а також усіх, кого цікавлять теорія,
методика
і
організація
фінансово-економічного
аналізу
підприємств туризму.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/26329/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71188

Доля В. К. Прогнозування параметрів транспортних
систем : підручник / В. К. Доля, Я. В. Санько,
Т. О. Самісько ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. –
Харків : ХНАМГ, 2012. – 312 с.
У підручнику розглянуті питання короткострокового,
середньострокового та довгострокового прогнозування параметрів
транспортних процесів. Розгляд системи «суб’єкт праці – знаряддя
праці – предмет праці» відносно компонентів транспортних систем
дозволяє визначити закономірності еволюційних процесів, що
відбуваються в них. Це пов’язано з необхідністю прогнозування
властивостей компонентів систем і необхідних професійних якостей
особистості людини для керування технічними системами. Метою підручника є
систематизація знань у сфері використання досягнень прогнозування для вирішення
різноманітних завдань при плануванні та організації функціонування транспортних систем.
Підручник призначений для студентів, аспірантів, науковців, викладачів, керівників та
менеджерів підприємств транспортної галузі.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59077

Кайлюк Є. М. Менеджмент в муніципальній
енергетиці : підручник / Є. М. Кайлюк, М. П. Позігун,
С. В. Сніжко. – Харків : Форт, 2012. – 560 с.
У
підручнику
викладено
основи
побудування
муніципальних і регіональних систем, які використовуються.
Розглянуто основні методи і моделі представлення даних і знань
у муніципальних системах. Як приклади до підручника
включені відомості про структуру муніципальних систем, а
також інформація про муніципальні системи, їхні структури та
методологічне забезпечення.
Підручник орієнтований на широку аудиторію: від студентів,
викладачів та аспірантів економічних ВНЗ і факультетів до
менеджерів підприємств муніципального енергетичного бізнесу і працівників органів
управління муніципальними утвореннями.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/32751/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61641

Ковалевский Г. В. Статистика : учебник /
Г. В. Ковалевский ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. –
Харьков : ХНАГХ, 2012. – 445 с.
Рассмотрены методология, организация и практика
статистики. Рекомендованы новые статистические методы,
формулы, идеи и подходы. Обобщен опыт статистической
деятельности зарубежных стран. Произведен анализ развития
всемирной статистики. Приведены характеристики важнейших
источников
статистической
информации
Украины,
Европейского союза, России, США, Японии, Китая. Учебник
рассчитан для студентов высших учебных заведений, студентов
зарубежных стран, а также для всех пользователей статистической информации.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/25390/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=57793

Метешкин К. А. Краеугольные камни пирамиды
знаний научно-педагогических и педагогических
работников. ХХI век : учебник / К. А. Метешкин ;
Харьков нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ,
2012. – 335 с.
Один из первых учебников, систематизирующий на
методологической основе знания многих предметных областей
во взаимосвязи с педагогическими знаниями. Учебник содержит
сведения, которые слабо отражены в учебно-методической
литературе по педагогике. Он предназначен как для студентов
широкого круга специальностей, так и для аспирантов и
преподавателей, повышающих свою квалификацию. Его структура и содержание
позволят педагогам приобрести знания, умения и навыки для инновационнопедагогической деятельности.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53855

Писаревський І. М. Планування та організація
туристських маршрутів : підручник / І. М. Писаревський, М. В. Тонкошкур ; Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 304 с.
Підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам
розвитку туристського ринку. В підручнику значна увага
приділяється як питанням формування турів з активним способом
пересування, так і загальним аспектам організації комерційних
маршрутів, де туристам забезпечується гідне транспортне
обслуговування протягом усього маршруту. Важливим здобутком
цього підручника є розширення поняття спортивно-оздоровчого
туризму з урахуванням гірськолижного туризму, який також передбачає активний
відпочинок.
Підручник розрахований як на студентів, аспірантів і викладачів, та і на фахівців
туристської галузі, також може бути корисний для широкого загалу як пізнавальноінформативний довідник.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/24397/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53845

Тонкошкур М. В. Туристське країнознавство :
підручник
/
М. В. Тонкошкур,
М. М. Поколодна,
І. Л. Полчанінова ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. –
Харків : ХНАМГ, 2012. – 473 с.
Підручник присвячено теоретичним та методологічним
проблемам туристського країнознавства. Зокрема, висвітлюються
основні концепції країнознавчих досліджень, фізико-географічні
характеристики туристських макрорегіонів тощо. Важливим
досягненням підручника є власний підхід авторів щодо класифікації
туризму, який ґрунтується на ретельному вивченні сучасних
тенденцій розвитку цього напряму та використанні чітко визначених
базових принципів класифікації. Підручник насичений довідковою інформацією, яка
включає відомості про туристські ресурси країн світу та їхню галузеву специфіку.
Підручник розрахований як на студентів, аспірантів і викладачів, так і на фахівців
туристської галузі, також може бути корисний для широкого загалу як пізнавальноінформативний довідник.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70990

2011
Абрамов В. В. Спортивный туризм : підручник /
В. В. Абрамов ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. –
Харків : ХНАМГ, 2011. – 367 с.
Підручник містить систематизовані матеріали щодо основ
спортивного туризму, вивчення якого дозволяє правильно підготувати і
здійснити спортивний похід з усіх видів туризму і за всіма категоріями
складності з урахуванням сезону і географічного району. Крім того, в
підручнику розглянуті питання історії розвитку спортивного туризму,
а також питання дотримання безпеки. Розрахований на студентів
спеціальностей «Туризм», «Менеджмент організацій» спеціалізації
«Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу».
Може бути використаним студентами, які вчаться на інших спеціальностях у галузі
туризму, географії і краєзнавства, а також викладачами вищих навчальних закладів,
широким колом фахівців, які цікавляться питаннями спортивного туризму, менеджерами
туристських фірм.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49736

Автотранспортна експертиза : підручник /
В. К. Доля, Ю. О. Давідіч, А. І. Лозовий та ін. ; Харків.
нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. –
422 с.
Підручник написаний відповідно до програми підготовки
спеціалістів і магістрів спеціальності «Організація і
регулювання дорожнього руху». Розглянуто понятійний апарат,
що використовується при проведенні автотранспортної
експертизи.
Наведені
конкретні
юридичні
основи
автотранспортної експертизи та методи її проведення.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/23383/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51336

Доля В. К. Пасажирські перевезення : підручник /
В. К. Доля. – Харків : Форт, 2011. – 504 с.
Пасажирські перевезення мають велике значення для
життєдіяльності будь-яких населених територій. Наведені у
підручнику методи та методики організації перевезень
пасажирів дозволяють враховувати інтереси як перевізників,
так і громадян, і внести гармонію у протиріччя цих інтересів.
Підручник призначений для студентів і аспірантів вищих
навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями
напрямку «Транспортні технології», а також для всіх, хто
цікавиться цією галуззю науки.

Електронний каталог ПЗ :«Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55944

Інвестиційний менеджмент = Investment Management :
підручник / [В. М. Гриньова, О. П. Коюда, Т. І. Лепейко
та ін.]. – Харків : ВД «Інжек», 2011. – 544 с.
У підручнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та
практичні питання формування й розвитку інвестиційного
менеджменту. Наведено основні питання інвестиційного менеджменту
суб’єкту господарювання. Докладно висвітлено питання управління
реальними та фінансовими інвестиціями. Розглянуто процес
формування інвестиційних проектів та бізнес-плану. Особливу увагу
звернено на управління грошовими потоками на підприємстві.
Наведено основні питання формування інвестиційної політики підприємства в умовах кризи
та формування інвестиційних програм підприємства і забезпечення їх здійснення.
Для студентів ВНЗ зі спеціальностей менеджмент, фінанси, економіка (бакалаврів,
спеціалістів), слухачів магістерських програм. Підручник буде корисним також і для
слухачів центрів підготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємств
(організацій).

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=120629

Регіональна економіка : підручник / В. В. Журавель, О. В. Поспєлов, В. Б. Рекун, В. Б. Родченко ;
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ,
2011. – 271 с.
В даному підручнику розкриваються теоретичні і методичні
питання регіональної економіки: її територіальна організація,
виробнича і територіальна структура. Наведено комплексну
характеристику господарського комплексу України. В
підручнику використаний ілюстративний матеріал (таблиці,
рисунки), запропонована значна кількість бібліографічних
джерел. Підручник орієнтований на студентів вищих навчальних закладів, для аспірантів
та здобувачів, а також спеціалістів, що займаються проблемами регіональної економіки.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/23041/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51421

2010
Абрамов В. В. Історія туризму : підручник /
В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур ; Харків. нац. акад.
міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 294 с.
Підручник присвячений питанням становлення та розвитку
туризму як у світовому масштабі, так і на національному рівні. У книзі
викладені основні етапи розвитку туризму, дана глибока й детальна
характеристика кожного з них. Особливу увагу приділено питанням
розвитку туристської інфраструктури. Матеріали підкріплені
фактичними та статистичними даними. Важливе місце в структурі
книги посідає «Біографічний словник», у якому зібрана й
систематизована інформація про більш ніж 650 мандрівників,
альпіністів, туристів, організаторів і працівників туристської галузі та інших представників
сфери туризму.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/16825/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47459

Електротехніка у будівництві : підручник / за заг.
ред. В. М. Охріменка ; Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 384 с.
Підручник написаний відповідно до програми підготовки
бакалаврів і фахівців спеціальностей «Промислове і цивільне
будівництво», «Міське будівництво і господарство». Висвітлюються
теми курсу і завдання з прикладами розв’язання. Наводяться основні
відомості з теорії електричних кіл, розглянуто трансформатори й
електричні машини, основи електроніки й електроприводу.
Описується
електрообладнання
будівельних
майданчиків,
підприємств будівельної індустрії, інженерних систем будівель.
Підручник призначений для студентів будівельних спеціальностей, викладачів та інших
читачів, які цікавляться використанням електротехнічного обладнання у виробництві й
побуті.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/20921/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49463

Ковалевський Г. В. Статистика : підручник /
Г. В. Ковалевський ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. –
Харків : ХНАМГ, 2010. – 313 с.
Розглянуто методологію, організацію і практику статистики.
Рекомендовано нові статистичні методи, формули, ідеї та
підходи. Узагальнено досвід статистичної діяльності зарубіжних
країн. Здійснено всесвітній аналіз розвитку статистики. Надано
характеристики найважливіших джерел статистичної інформації
України, Європейського Союзу, Росії, США, Японії, Китаю.
Підручник призначений для студентів економічних та
управлінських спеціальностей вузів, а також усім користувачам
статистичної інформації.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/14872/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46579

Оболенцева Л. В.
Кон’юнктурні
дослідження
галузевого ринку : підручник / Л. В. Оболенцева ;
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ,
2010. – 249 с.
У підручнику розглядаються теоретичні та методологічні
питання щодо проведення кон’юнктурних досліджень ринку.
Узагальнено та систематизовано матеріал з урахуванням
сучасного світового і національного досвіду в галузі ринкових
досліджень. Підручник рекомендовано студентам, які
навчаються за спеціальностями «Туризм», «Готельноресторанна справа» та вивчають дисципліну «Кон’юнктурні дослідження галузевого
ринку». Може бути використаний студентами спеціальностей «Менеджмент
організацій», а також працівниками сфери туристської індустрії.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/17602/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49424

Писаревський І. М. Матеріально-технічна база готелів : підручник / І. М. Писаревський, А. А. Рябєв ;
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ,
2010. – 286 с.
У підручнику розглядаються теоретичні та практичні питання
щодо матеріально-технічної бази готелів, її виникнення, змісту,
класифікації. Вивчаються проблеми класифікації готелів та інших
засобів розміщення з урахуванням їх матеріально-технічної бази.
Узагальнений та систематизований матеріал надано з урахуванням
сучасного світового та національного досвіду в галузі готельної
індустрії. Підручник рекомендований студентам, що навчаються за
спеціальністю «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу» та тим, хто
вивчає дисципліну «Матеріально-технічна база готелів».
Може бути використаний студентами зі спеціальностей «Готельне господарство»,
«Готельно-ресторанна справа», «Туризм», а також працівниками сфери готельного
господарства.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/17641/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49661

Писаревський І. М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : підручник / І. М. Писаревський,
С. А. Александрова ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва . –
Харків : ХНАМГ, 2010. – 230 с.
У підручнику детально розкрито зміст професійно
орієнтованої
дисципліни
«Професійно-комунікативна
компетентність». Метою підручника є систематизоване розкриття
питань з організації ефективних професійних комунікацій в
туристській індустрії, закономірностей процесу міжособистісної
взаємодії, сукупності типів комунікативних ситуацій у професійній
діяльності. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що
навчаються за туристськими спеціальностями, а також може бути використаний в системі
додаткової професійної освіти. Становить інтерес для керівників і фахівців підприємств
сфери туризму.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/20922/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49670

Сєріков Я. О.
Безпека
життєдіяльності
–
секюритологія : підручник / Я. О. Сєріков ; Харків. нац.
акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 381 с.
У підручнику викладено філософські, психологічні, теоретичні
й практичні питання безпеки життєдіяльності – секюритології.
Описано філософські, методологічні, глобальні проблеми сучасності,
завдання забезпечення безпеки життєдіяльності людини в дійсний час
і на перспективу та накреслені шляхи їх вирішення. Наведено перелік
тем і питань для закріплення вивчаємого матеріалу, модульного
контролю знань студентів та виконання індивідуальних завдань.
Підручник розрахований на студентів вищих закладів освіти та
фахівців і науковців, що працюють в галузі забезпечення безпеки життєдіяльності.

Цифровий репозиторій:
http://eprints.kname.edu.ua/18447/

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47732

Фінанси: курс для фінансистів : підручник / за ред.
П. Ю. Буряка, О. Б. Жихор. – Київ : Хай Тек Прес, 2010. –
528 с.
Підручник охоплює ключові аспекти становлення та розвитку
фінансів та фінансової системи держави. Розглянуто основи вчення про
закономірності і закони розподілу і перерозподілу валового
внутрішнього продукту країни, правила формування доходів держави
та органів місцевого самоврядування та використання їх на потреби
населення, принципи функціонування суб’єктів господарювання та
здійснення ними фінансової діяльності. Особливу увагу приділено
податковій та бюджетній системам, фінансовому ринку, державним позабюджетним
цільовим фондам, міжнародним фінансам та фінансовій безпеці країни. Підручник
написаний згідно стандартів вищої освіти з підготовки економістів-фінансистів стосовно
викладення курсу «Фінанси».
Теоретичний матеріал подано по темах, запропоновано тестові питання,
термінологічний словник та список літератури.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного
спрямування, аспірантів, викладачів та працівників фінансової системи.

Електронний каталог ПЗ «Коха»:
http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=105859

