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У монографії висвітлено загальні проблеми стану і функціонування теплоенергетики 
міст та індивідуально-побутового сектору України й запропоновано сучасні інноваційні під
ходи їх подолання внаслідок модернізації цієї сфери на засадах сталого розвитку з акцентом 
на вирішення завдань суттєвого підвищення енергоефективності, використання відновлюва
них джерел енергії, альтернативних енергоресурсів і поліпшення екології довкілля. Розгляну
то науково-технічні (теплофізичні, теплоенергетичні, технологічні, інженерні) засади ефектив
ного розвитку комунальної теплоенергетики при застосуванні сучасного енергоменеджменту 
та міжнародних систем підвищення якості надання теплових послуг. Зокрема, ретельно про
аналізовано використання високоефективної когенерації, застосування теплонасосних техно
логій для ефективного теплопостачання та запропоновано комплексну систему керування 
підвищенням ефективності функціонування систем комунальної теплоенергетики на регіональ
ному рівні. Особливу увагу приділено розгляду використання енергії в кінцевого спожива
ча — в будівлях, де знаходиться найбільший потенціал енергозбереження. Узагальнено мож
ливості стратегічного розвитку теплоенергетики та зростання її енергоефективності.

Для фахівців у галузі теплофізики та комунальної теплоенергетики, а також викладачів 
і студентів теплоенергетичних спеціальностей.

В монографии освещены общие проблемы состояния и функционирования тепло
энергетики городов и индивидуально-бытового сектора Украины, а также предложены со
временные инновационные подходы их преодоления при модернизации этой сферы на 
принципах устойчивого развития с акцентом на решение задач существенного повышения 
энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии, альтернатив
ных энергоресурсов и улучшения экологии окружающей среды. Рассмотрены научно-тех
нические (теплофизические, теплоэнергетические, технологические, инженерные) основы 
эффективного развития коммунальной теплоэнергетики при применении современного 
энергоменеджмента и международных систем повышения качества предоставления тепло
вых услуг. В частности, тщательно проанализировано использование высокоэффективной 
когенерации, применение теплонасосных технологий для эффективного теплоснабжения и 
предложена комплексная система управления повышением эффективности функциониро
вания коммунальной теплоэнергетики на региональном уровне. Особое внимание уделено 
рассмотрению использования энергии у конечного потребителя — в зданиях, где находится 
наибольший потенциал энергосбережения. Обобщены возможности стратегического разви
тия теплоэнергетики и рост ее энергоэффективности.

Для специалистов в области теплофизики и коммунальной теплоэнергетики, а также 
преподавателей и студентов теплоэнергетических специальностей.
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