


Стійка енергетика для всіх : дайджест. Вип. 19. [Електронний ресурс] / 
Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн.б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2016. – 
24 с. – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/inform/energetika.pdf. – Назва з 
екрана.

Дайджест містить інформацію про наявні у фондах Науково-технічної 
бібліотеки НУХТ видання з енергетики, електроенергетики, 
енергоменеджменту: книги, довідники, навчальні видання, монографії, статті з 
наукових видань. 

Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам та всім зацікавленим. 



Енергозбереження – одна з актуальних проблем розвитку енергетики. Світу 
потрібна величезна кількість енергії для підтримки економічного зростання. 
Людство все більше підвищує ефективність енергоспоживання і збільшує 
використання атомної енергії, вугілля, нафти і природного газу, альтернативних 
енергоджерел, таких, як сонце, вітер і біопаливо. Сфера енергосервісних послуг є 
невід’ємною складовою енергетичних процесів у будь-якій країні і має 
забезпечувати комплексне вирішення проблем підвищення ефективності, якості та 
надійності систем енергопостачання й енергоспоживання. 

Метою цього Дайджесту є ознайомлення наукових працівників, викладачів, 
аспірантів і студентів університету з вибірковим аналітичним обзором новинок 
наукових видань за 2003–2016 роки з питань енергетики та енергоменеджменту. 



Глобальне потепління, що викликає танення льодовиків, 
може мати низку загрозливих наслідків, наприклад, підвищення 
рівня Світового океану. Експертні оцінки IPCC (Міжурядової ради 
з кліматичних змін) щодо абсолютних показників цього 
підвищення до 2100 р. коливаються від 18-59 см («помірний» 
сценарій) до 80–200 («катастрофічний» сценарій, що призведе до 
затоплення значних площ суходолу і навіть зникнення цілих 
острівних держав, таких як Мальдіви чи Тувалу, а також 
повсюдних радикальних змін клімату). У будь-якому випадку потепління дістане 
характер «ланцюгової реакції»: нагріті океанічні води викидатимуть в атмосферу 
величезні маси розчиненого в них вуглекислого газу, через що зросте температура. 
Негативні кліматичні метаморфози зачепили й Україну. На часі зміна традиційних 
технологій землеробства, зокрема перехід до поливного рільництва в посушливих 
зонах, нове районування багатьох сільськогосподарських культур, що потребує 
великих і скоординованих зусиль на державному рівні. Ще одним тривожним 
«дзвіночком» стає поява організмів, характерних раніше тільки для 
Причорномор’я (у тому числі й небезпечних каракуртів), на широті півночі 
Лісостепу (Черкащина і південна Київщина). Протидії глобальним змінам клімату 
було присвячено вже кілька самітів країн світових лідерів. При цьому пошуки 
шляхів розв’язання цих проблем традиційно наражаються на спротив держав з 
потужною тепловою енергетикою і металургією (США, Китай, Індія тощо), для 
яких обмеження викидів стане дуже витратним, суттєво обмежить економічну 
конкурентоспроможність. Однак, попри перешкоди, механізм Кіотського 
протоколу набув чинності. Низка держав (не лише розвинених, а дедалі частіше й 
так званого «третього світу») здійснює найсерйозніші кроки для заміни 
традиційної теплової енергетики альтернативною, зокрема й базованою на 
сонячній енергії з її перетворенням в електричну. Паралельно домагаються 
повнішого використання тепла, яке створює людина (скажімо, з допомогою 
теплових насосів), упровадження альтернативного палива (біогаз, солома, сміття, 
дизельне паливо з олійних культур тощо – хоч це лише частково зарадить бідним 
на викопне паливо країнам і не усуне загрози глобального потепління). 
Повсюдними стали суворі заходи з енергоощадження, здійснювані як 
гігантськими виробництвами, так і окремими домогосподарствами, а також 
запровадження нових очисних технологій. У низці випадків це вже радикально 
змінило структуру енергоспоживання. За прогнозами експертів, упродовж 
найближчих десятиліть достатньо інтенсивно розвиватиметься й атомна 
енергетика – найбільш реальний конкурент тепловій. Але з цією галуззю пов’язані 
очевидні ризики: небезпека масштабних аварій, а також неврегульованість 
довгострокового зберігання радіоактивних відходів. Крім того, ця енергетика 



також невідтворювана, а запасів атомного палива вистачить на обмежений період. 
Уже сьогодні помітний дефіцит паливного урану. До того ж, не продукуючи 
шкідливого вуглекислого газу, АЕС викликає велике «теплове» забруднення 
довкілля, а розвиток атомної енергетики в Україні стримує, зокрема, брак водних 
ресурсів для ставків охолоджувачів. Очевидно, що розв’язання енергетичної 
проблеми ґрунтуватиметься на комбінації всіх перелічених інструментів, причому 
конкретні сценарії в кожній країні варіюватимуться залежно від кліматичної зони, 
ресурсів, стану економіки. Проте енергетиці, базованій на прямому перетворенні 
сонячного випромінювання на електроенергію, належить унікальне й універсальне 
місце. Адже найпотужніше джерело енергії, доступне для нашої планети, – 
випромінювання Сонця (це розуміли ще в давньому Єгипті, де світило мало статус 
божества). Природа завбачливо розташувала за 150 млн. км від Землі цей 
термоядерний «реактор». Його енергії вистачить принаймні на 4 млрд. років, 
причому вона не дає не лише хімічного, але й теплового забруднення: 
відбувається тільки перерозподіл тієї енергії, що й так падає на земну поверхню з 
космосу. Чільні країни форсовано розвивають усякі форми використання сонячної 
енергії (зокрема, споруджують велику кількість вітроелектростанцій різної 
потужності). Перспективні також напівпровідникові фотоелементи, які напряму 
перетворюють енергію денного світила на зручну для використання електричну. 
Протягом останніх десятиліть технологія сонячних перетворювачів інтенсивно 
розвивалася. Панелі сонячних батарей було встановлено вже на третьому 
радянському супутнику, виведеному на орбіту 15 травня 1958 р., відтоді вони 
стали обов’язковим атрибутом усіх космічних апаратів. Сьогодні ці батареї, 
образно кажучи, спустилися з космосу на землю і надійно ввійшли в побут, 
будучи ідеальними джерелами енергопостачання для окремих домогосподарств, а 
також надійно працюючи в найрізноманітніших автономних пристроях побутової 
електроніки. Достатньо добре налагоджено накопичення виробленої упродовж 
світлового часу «сонячної» електрики. Сонячні батареї «рухають» різноманітні 
транспортні агрегати, причому вже не тільки автомобілі й човни, але й 
експериментальні зразки літаків. На черзі «велика» сонячна енергетика, що 
працюватиме для промисловості й забезпечення життєдіяльності міст.  

Сонячна енергетика: порядок денний для світу й України / В. Мачулін, 
В. Литовченко, М. Стріха // Вісник НАН України. – 2011. – № 5. – С. 30-39. 



Анчарова, Т. В. Электроснабжение и электрооборудование зданий 
и сооружений : учебник / Т. В. Анчарова, М. А. Рашевская, Е. Д. 
Стебунова. – Москва : ФОРУМ, 2012. – 416 с. 

УДК : 621.316.17(075.8) 

Аннотация издания 

Рассматриваются вопросы электроснабжения и электрического 
освещения общественных зданий и некоторых производственных объектов. Книга 
предназначена студентам электротехнических специальностей, а также бакалаврам и магистрам, 
изучающим вопросы электроснабжения. 

Бакалін, Ю. І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент : 
навч. посібник / Ю. І. Бакалін. – 3-є вид., перероб. і доп. – Харків : 
Бурун і К, 2006. – 320 с. 

УДК : 620.9:005(075.8) 

Анотація видання 

Розглянуто елементи теорії енергозбереження, наведено приклади енерготехнологічних систем 
та оцінки економічної ефективності тепло- і енергозабезпечення; описано основи управління 
енергетикою підприємства, питання економіки та організаційно-правові основи 
енергоменеджменту. 



Біоенергетичні проекти : від ідеї до втілення : місцеві 
альтернативні джерела енергії : м. Миргород : практ. посібник / 
Р. Тормосов, , І. Черниш, , А. Шпаков та ін. ; за ред. Р. Ю. 
Тормосова. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 208 с.

УДК : 620.925(477)(075.8) 

Анотація видання 

Висвітлено унікальний досвід упровадження одного з найуспішніших біоенергетичних проектів 
на теренах України – Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Місцеві 
альтернативні джерела енергії: м. Миргород". Детально розкрито технічні, правові, 
організаційні, екологічні, фінансово-економічні та соціальні аспекти заміщення 
невідновлюваних енергоносіїв біопаливом у комунальній теплоенергетиці. Розглянуто 
використання біомаси для потреб централізованого теплопостачання як комплексне завдання, 
що потребує системного вирішення та сучасних підходів. Подано інформацію про інноваційні 
технічні рішення з перебудови наявної газової котельні на високоефективну комбіновану 
мультипаливну котельню для надійного та якісного теплозабезпечення житлового мікрорайону. 
Описано створення ресурсно-логістичної інфраструктури проектів із використанням біопалива у 
системах централізованого теплопостачання. Надано відомості про визначення вартості місцевої 
біомаси та реальних джерел фінансування біоенергетичних проектів. Охарактеризовано методи 
залучення до участі в них місцевих громад для перемоги над газовою залежністю як українських 
міст, так і країни в цілому. 

Букович, Н. В. Протиаварійна режимна автоматика 
електроенергетичних систем : навч. посібник / Н. В. Букович. – 
Львів : Бескид Біт, 2003. – 224 с. 

УДК : 621.311(075.8) 

Анотація видання 

Розглянуто аварійні ситуації та режими, принципи керування їх ліквідацією, та відповідні 
пристрої автоматики. 



Буряк, В. М. Експлуатація електрообладнання систем 
електропостачання : навч. посібник / В. М. Буряк. – 2-ге вид., 
перероб. та випр. – Харків : Тимченко, 2008. – 496 с. 

УДК : 620.91:664 

Анотація видання 

Розглянуто питання технічної експлуатації електрообладнання, 
розподільних пристроїв, ліній електропередачі, а також основи експлуатації ізоляційних 
конструкцій і техніку експлуатаційних вимірів.  

Быстрицкий, Г. Ф. Ощая энертика (Производство тепловой и 
электрической энергии) : учебник / Г. Ф. Быстрицкий, Г. Г. 
Гасангаджиев, В. С. Кожиченков. – Москва : КНОРУС, 2013. – 
408 с.

УДК : 620.9(075.8) 

Анотація видання 

Содержит сведения о невозобновляемых и возобновляемых энергетических ресурсах, их 
характеристики; основы теплотехники, положения технической термодинамики и основы 
теплообмена. Приведены схемы и технологические процессы тепловых электрических станций, 
газотурбинных установок, АЭС, гидравлических и ветровых электрических станций. 
Представлены принципы работы основного теплового оборудования ТЭС: паровые и 
водогрейные котлы, паровые турбины, оборудование систем теплоснабжения; нагнетательные 
машины. Рассмотрено основное электрооборудование энергосистемы: электрические 
генераторы – турбо- и гидрогенераторы, силовые трансформаторы, воздушные и кабельные 
линии электропередачи, их конструктивные элементы 



Варламов, Г. Б. Теплоенергетика та екологія : підручник / Г. Б. 
Варламов, Г. М. Любчик, В. А. Маляренко. – Харків : САГА, 
2008. – 234 с.  

УДК : 621.311.22:502.5(075.8) 

Анотація видання 

Подано систематизований матеріал про загальні основи теплоенергетики та її зв’язок з 
екологією. Розглянуто технологічні особливості виробництва теплової та електричної енергії з 
використанням органічного палива та комплексні методи і перспективні напрями підвищення 
енергетичної ефективності й екологічної безпеки теплоенергетичних об’єктів. 

Василега, П. О. Електропостачання : навч. посібник /  П. О. 
Василега. – Суми : Універ. кн., 2008. – 415 с.

УДК : 621.31(075.8) 

Анотація видання 

Розглянуті питання, пов’язані з електропостачанням населених пунктів, 
промислових підприємств, житлових та громадських будинків. Поряд з теоретичними 
питаннями значну увагу приділено розгляду конструкції, основних технічних характеристик та 
схем основного обладнання, що використовується в різних системах електропостачання. 
Розглянуті пристрої керування, захисту контролю та обліку електричної енергії. Увагу 
приділено питанню підвищення коефіцієнта потужності. Приведені приклади рішення задач, 
пов’язаних з розрахунком параметрів та вибором основного обладнання. Посібник призначений 
для студентів вищих навчальних закладів. 



Василега, П. О. Електропривод робочих машин : навч. посібник / 
П. О. Василега, Д. В. Муріков. – Суми : Унів. кн.,2006. – 228 с.

УДК : 621.313(075.8) 

Анотація видання 

Розглянуто питання, пов’язані з електроприводом робочих машин. Загальні питання основ 
електропривода доповнюються аналізом конструкції, принципу дії, технічних параметрів 
електричних апаратів і машин, а також електричних схем ручного та автоматичного керування 
роботою робочих машин. Приведені приклади розрахунку потужності та вибору 
електродвигуна. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів. 

Гужов, Н. П. Системы электроснабжения : учебник / Н. П. Гужов, 
В. Я. Ольховский, Д. А. Павлюченко. – Ростов-на-Дону : 
Феникс,2011. – 382 с. 

УДК : 621.31(075.8) 

Аннотация издания 

Рассмотрена классификация электрических приемников и потребителей электроэнергии, 
приведена обобщенная структура системы электроснабжения, проанализированы типовые 
схемные решения всех ее звеньев: центра электрического питания; высоковольтной 
распределительной сети; трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ; низковольтной 
распределительной сети. Излагаются методы оценки электрических нагрузок и выбора 
элементов системы электроснабжения, вопросы защиты электрических сетей напряжением до 
1000 В, компенсации реактивной мощности, режимов нейтрали, оценки качества электрической 
энергии, а также расчетов режимов работы системы электроснабжения. 



Дудюк, Д. Л. Нетрадиційна енергетика : основи теорії та задачі : 
навч. посібник / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин. – 
Львів : Магнолія 2006, 2009. – 188 с. 

УДК : 620.9(075.8) 

Анотація видання 

Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та 
використання нетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру, енергії води, біопалива, 
геотермальної енергії. До кожного розділу подано приклади реальних задач за матеріалом 
розділу та їх розв’язання. 

Закладний, О. М. Енергозбереження засобами промислового 
електропривода : навч. посібник / О. М. Закладний, А. В. 
Праховник, О. І. Соловей. – Київ : Кондор, 2005. – 408 с.

УДК : 621.311(075.8) 

Анотація видання 

Відображені актуальні питання управління енергоефективністю (енергозбереження) 
засобами промислового електропривода. Розглядаються напрямки реалізації енергозбереження, 
енергетичні властивості та теплові режими електропривода, а також питання вибору 
раціональних режимів роботи і експлуатації технологічних приладів та електропривода. Значна 
увага приділена сучасним системам електропривода та питанням регулювання якості 
електроенергії засобами силової перетворювальної техніки промислового електропривода. 



Кичигин, А. Ф. Глобальная энергия в промышленности : 
монография / А. Ф. Кичигин, В. И. Погорелый. – Київ : Кондор, 
2008. – 208 с.

УДК : 621.311 

В монографии обобщены результаты фундаментальных исследований 
использования глобальной обратимой внутренней энергии (ГОВЭ) в промышленности. 
Парадигма работы состоит в раскрытии закономерностей управления этой энергией 
концентрированными магнитными полями для получения запланированных производственных 
результатов запуском цепных реакций в энергетических уровнях гармонических осцилляторов и 
молекулярных электронов обрабатываемого материала. 

Кичигин, А. Ф. Глобальная энергия в энергосбережении добычи и 
обработки материалов / А. Ф. Кичигин, Д. А. Егер, А. Г. Ивченко. – 
Київ : Кондор, 2006. – 402 с.

УДК : 621.311 

Аннотация издания 

В монографии обобщены результаты фундаментальных исследований энергосберегающей 
глобальной обратимой внутренней энергии (ГОВЭ) в промышленности. Парадигма работы 
состоит в раскрытии закономерностей управления этой энергией концентрированными 
магнитными полями для получения запланированных производственных результатов запуском 
цепных реакций в уровнях энергии гармоничных осцилляторов и молекулярных электронов 
обрабатываемого материала. Найден новый инструмент, позволяющий создавать когнитивные 
методы инновационных научных направлений малоэнергоемких промышленных производств.  

Анотація видання



Левченко, О. І. Основи автоматизації теплоенергетичних процесів 
та установок : навч. посібник / О. І. Левченко, В. М. Сідлецький ; 
МОН України, Нац. ун-т харч. технол. – Киъв : НУХТ, 2014. – 
227 с.

УДК : 681.53:621.311.2(075.8) 

Анотація видання 

Висвітлено питання автоматизації теплоенергетичних установок і фізичного змісту процесів 
автоматичного керування. Викладено елементи теорії автоматичного керування та деякі 
прийоми її інженерного використання. Описано схеми автоматизації і технологічного захисту 
основного та допоміжного обладнання теплоенергетичних установок з урахуванням їх 
властивостей як об’єктів регулювання. Наведено відомості про автоматизовані системи 
керування теплоенергетичними станціями (АСК ТЕС). Розглянуто методику розроблення схем 
автоматизації. Призначений для студентів теплоенергетичних спеціальностей вищих навчальних 
закладів. Може бути корисним інженерам-теплоенергетикам, які займаються автоматизацією 
теплових процесів на електростанціях і промислових підприємствах.  

Маліновський, А. А. Основи електроенергетики 
та електропостачання : підручник / А. А. Маліновський, 
Б. К. Хохулін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Львів. політех., 
2009. – 436 с. 

УДК : 621.311(075.8) 

Анотація видання 

Розглянуті питання електроенергетичних та електропостачальних систем – елементи, 
обладнання, принципові та розрахункові схеми, основи теорії електричних навантажень, 
реактивної потужності та її компенсації, якості електроенергії, схем і конструкцій ліній та 
підстанцій. 



Математичне моделювання в електроенергетиці :  підручник / 
О. В. Кириленко, М. С. Сегеда, О. Ф. Буткевич, Т. А. Мазур ; за ред. 
М. С. Сегеди. – Львів : Львів. політех., 2010. – 608 с.

УДК : 621.311(075.8) 

Анотація видання 

Викладено математичний апарат, який використовується для розв’язання задач 
електроенергетики: елементи теорії подібності, теорії множин та теорії графів, формалізовані 
методи аналізу електричних кіл, спеціальні обчислювальні методи, методи розв’язання 
алгебричних та трансцендентних рівнянь однієї змінної, методи розв’язання систем лінійних та 
нелінійних скінченних рівнянь та систем диференційних рівнянь у повних та часткових 
похідних, викладено математичні основи аналізу усталених режимів та перехідних процесів в 
електроенергетичних системах, вибрані питання математичного моделювання хвильових 
процесів в електроенергетичних системах, показано роль структурних схем та частотних 
характеристик у моделюванні електроенергетичних систем, викладено основні поняття про 
задачі та методи ідентифікації систем, елементи теорії стійкості електроенергетичних систем та 
метод О-розбиття. Теоретичний матеріал для кожного розділу ілюструється наскрізними 
прикладами розв’язання задач, а також завершується контрольними запитаннями для перевірки 
знань. 

Новітні технології біоенергоконверсії : монографія / Я. Б. Блюм, 
Г. Г. Гелетуха, І. П. Григорюк, В. О. Дубровін. – Київ : Аграр 
Медіа Груп, 2010. – 326 с.

УДК : 620.952 

Анотація видання 

В монографії з позицій системного аналізу висвітлено результати власних наукових досліджень, 
досвід сільськогосподарських підприємств України та ЄС, наведено інноваційні розробки зі 
створення енергетичних культур і новітніх об’єктів біоенергетики, а також представлено 
ефективність виробництва й використання біопалив та чинне законодавче забезпечення 
діяльності агропромислового комплексу в сфері біоенергоконверсії. 



Протасевич, А. М. Энергосбережение в системах 
теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха : 
учеб. пособие / А. М. Протасевич. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 
286 с. 

Аннотация издания 

Рассмотрены вопросы рационального использования тепловой энергии 
в системах теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха промышленных и гражданских зданий. Представлены современные инженерные 
решения по утилизации теплоты вторичных энергетических ресурсов. 

Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в 
енергетику України = Prospects for the implementation of clean 
coal technologies in the energy sector of Ukraine : монографія / І. А. 
Вольчин, Н. І. Дунаєвська, Л. С. Гапонич та ін. – Київ : ГНОЗІС, 
2013. – 308 с.

УДК : 621.311:622.333(477) 

Анотація видання 

У монографії проаналізовано сучасний стан та визначені проблеми розвитку вугільних 
електростанцій України. Розглянуто ринок енергетичного вугілля в Україні. Наведено огляд 
вимог національного і європейського екологічного законодавства щодо захисту довкілля та 
сучасні комерційні технології очищення димових газів від забруднюючих речовин. 
Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку чистих вугільних технологій в енергетиці. 
Розглянуті аспекти використання спільного спалювання вугілля та біомаси. Надані рекомендації 
щодо впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України. 

УДК : 620.9:697(075.8)



Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії : практ. 
посібник / Р. Тормосов, А. Колієнко, К. Сафіуліна та ін. ; за ред. 
Р. Ю. Тормосова, О. П. Романюк, К. Р. Сафіуліної. – Київ : 
Поліграф плюс, 2015. – 176 с. 

УДК : 620.9:502.17(075.8) 

Анотація видання 

Розглядається на засадах системного підходу: від постановки завдання до техніко-економічного 
обґрунтування, екологічної оцінки і визначення конкретних джерел фінансування. Виконано 
аналіз обмежень технічного, екологічного, фінансового та соціального характеру, які гальмують 
ефективне впровадження проектів із чистої енергії. Запропоновано низку проектів із чистої 
енергії у найбільш доцільних, з огляду на зменшення енергоспоживання та скорочення викидів 
С02, сферах міського господарства. Надано детальні рекомендації із підготовки техніко-
економічного обґрунтування проектів із чистої енергії для визначення найбільш економічно, 
соціально або екологічно доцільних. Висвітлено реалії та перспективи українських міст щодо 
пошуку джерел фінансування для впровадження проектів із чистої енергії, передбачених 
ПДСЕР, у тому числі на засадах державно-приватного партнерства, співфінансування 
мешканців тощо. Розглянуто ключові принципи та методологію розрахунків викидів 
вуглекислого газу для визначення базового кадастру викидів.  

Промисловий маркетинг : Теорія та господарські ситуації : 
підручник / під ред. А. О. Старостіної. – Київ : Іван Федоров, 1997. – 
400 с.

УДК : 339.138(075.8) 

Анотація видання 

Розглянуто сутність промислового маркетингу, його місце в діяльності підприємств, 
викладено практичні аспекти проведення маркетингових досліджень, розробки ринково-
продуктової стратегії, стратегічного планування, управління ризиками та комп’ютерного 
моделювання, особливості ринкової сегментації та позиціонування промислових товарів. 
Підручник відрізняється збалансованістю викладу складних тем, містить нові теоритичні 
концепції і практичні рекомендації. Автори широко використовують метод навчання, який 
ґрунтується на аналізі конкретних практичних ситуацій (кейсів), що дає змогу студентам 
оволодіти методикою застосування на практиці отриманих знань, сприяє розвитку аналітичних 
здібностей і готує їх до самостійного прийняття управлінських рішень. 



Роголь, Г. Л. Енергозбереження : навч. посібник / Г. Л. Роголь. –
Київ : Дельта, 2007. – 192 с.

Анотація видання 

Висвітлено основні поняття вироблення та застосування електроенергії з урахуванням 
енергозберігаючих технологій, розглянуто особливості їх застосування в галузі 
електропостачання залізниць, наведено заходи щодо зниження втрат електроенергії та приклади 
електричних та економічних розрахунків.  

Сегеда, М. С. Електричні мережі та системи : підручник / М. С. 
Сегеда. – 2-ге вид. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 488 с. 

УДК : 621.311(075.8) 

Анотація видання 

Викладено характеристику електричних мереж і систем та їхніх режимів, 
основи теорії пересилання електричної енергії, заступні схеми елементів електроенергетичних 
мереж і систем та обчислення їхніх параметрів, методи аналізу усталених режимів розімкнених 
та замкнених електричних мереж з використанням інженерних підходів й формалізованих 
методів, несиметричні та несинусоїдні режими, поняття про реактивну потужність в 
електричних мережах, пересилання електричної енергії лініями надвисокої напруги, основи 
керування режимами та проектування розвитку електроенергетичних мереж і систем, основи 
механічної частини повітряних ліній електропересилання. Кожний розділ підручника містить 
приклади та запитання для самоперевірки. У додатках наведено довідковий матеріал, який 
використано під час розв’язання прикладів. 

УДК : 620.9(075.8)



Сірий, О. М. Системи електроспоживання : розрахунки, вибір 
обладнання : навч. посібник / О. М. Сірий ; МОН України, Ін-т сист. 
дослід. освіти, Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2011. – 319 с.

УДК : 621.3(078) 

Анотація видання 

Розглянуто питання вибору обладнання систем електроспоживання — силових 
трансформаторів, автотрансформаторів, шинних конструкцій, комутаційних апаратів, 
вимірювальних трансформаторів, методи обмеження струмів короткого замикання та вибору 
структурних схем електричних з’єднань підстанцій. Наведено типові електричні схеми 
розподільних пристроїв та напруги 6...750 кВ, схеми КТП на 0,38 кВ. У додатках подано 
інформацію про обладнання, яке застосовується в схемах електроспоживання.  

Соловей, О. І. Промислові електротехнологічні установки : навч. 
посібник / О. І. Соловей. – Київ : Кондор, 2009. – 174 с.

УДК : 621.3(075.8) 

Анотація видання 

У навчальному посібнику подані фізичні основи роботи електротехнологічних установок, які 
використовуються у промисловості, їх конструктивне виконання, техніко-економічні показники, 
розглядаються електротехнологічні установки як споживачі електричної енергії. Для студентів, 
що навчаються за напрямами підготовки “електротехніка та електротехнологі’ї”, 
“електромеханіка”, “енергетика”, для магістрів, аспірантів, викладачів енергетичних і технічних 
спеціальностей, інженерно-технічних працівників різних галузей промисловості. 



Федишин, Б. П. Економіка енергетики : навч. посібник / Б. П. 

Федишин. – Тернопіль : Астон, 2003. – 160 с. 

УДК :338.45:620.9(075.8) 

Анотація видання 

Розглянуто економічні, правові та організаційні основи енергетики України. Зроблено нові 
підходи щодо місця і ролі фондів в енергетиці, розрахунку їх ефективного використання, 
обґрунтовано шляхи залучення інвестицій, методи визначення продуктивності праці в 
специфічних умовах енергетики. Значну увагу приділено затратам енергетичного виробництва, 
методиками розрахунків калькуляції виробництва енергії на теплових електроцентралях, 
атомних, гідравлічних і газотурбінних електростанціях. Сформовано порядок ціноутворення й 
тарифної політики в енергетиці. Розглянуто баланс паливно-енергетичних ресурсів, природу 
енергетичних криз. Викладено сучасні методи організації наукових досліджень інноваційної 
діяльності, розрахунки їх економічної ефективності, наведено приклади розв’язку типових задач. 
При викладенні цих питань було враховано досвід роботи енергетики в умовах реструктуризації, 
переходу на ринкові взаємовідносини. 

Шестеренко, В. Є. Електропостачання промислових підприємств : 
посібник до курсового та дипломного проектування / В. Є. 
Шестеренко, О. В. Шестеренко. – Київ : [б. в.], 2013. – 424 с.

УДК : 621.31(075) 

Анотація видання 

Наведені методики розрахунку систем електропостачання промислових підприємств. Розглянуті 
питання комплексного підходу до проблеми підвищення якості електроенергії, компенсації 
реактивної потужності, негативного впливу вищих гармонік та несиметрії напруги на системи 
електропостачання, додаткових втрат енергії та збільшення похибки лічильників енергії при 
несинусоїдальності напруги, системного підходу до роботи компенсуючих пристроїв, проблеми 
регулювання напруги в системах електропостачання, методи підвищення точності обліку 
електроенергії. 



Шестеренко, В. Є. Системи електроспоживання та 
електропостачання промислових підприємств : підручник / 
В. Є. Шестеренко ; Нац. ун-т харч. технол. – Вінниця : Нова Книга, 
2011. – 656 с. 

УДК : 621.316.9(075.8) 

Анотація видання 

Узагальнено досвід викладання дисциплін “Електропостачання промислових підприємств” та 
“Оптимізація систем електроспоживання”, вдало висвітлено особливості заходів на 
забезпечення ефективного функціонування та розвитку систем електроспоживання діючих 
підприємств, а також оптимального проектування елементів систем електропостачання нових та 
підприємств, що підлягають реконструкції. Подано велику кількість нормативних матеріалів, 
рисунків, схем і таблиц 

Юндин, М. А. Токовая защита электроустановок : учеб. пособие / 
М. А. Юндин. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань, 2011. – 
288 с.

Аннотация издания 

Рассматриваются условия выбора, методы расчета установок срабатывания токовой защиты 
электрооборудования, а также проверки выбранных аппаратов защиты. Приводятся примеры 
расчета токовой защиты различного назначения в электроустановках до 1000 В и свыше 1000 В, 
подробные справочные данные на токовые аппараты защиты, как прошлых лет выпуска, так и 
современных, выпуск которых освоен отечественной промышленностью в последнее 
десятилетие.  

УДК : 621.316.9(075.8)




