
Гель І. М. Історія розвитку виноградарства : навч. посіб. 

/ І. М. Гель. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 202 с. 

Навчальний посібник розроблений для освоєння програми 

курсу дисципліни «Історія розвитку плодівництва, овочівництва та 

виноградарства», передбаченого навчальним планом для студентів 

вищих аграрних навчальних закладів. 

Навчальний посібник представляє інформацію з розвитку 

виноградарства з прадавніх часів до сьогодення в різних куточках 

земної кулі. Матеріал систематизовано за схемою: давня історія 

виноградарства країни чи регіону, розвиток виноградарства і науки 

на сьогоднішньому етапі. Ілюстрований світлинами. 

Представлений навчальний посібник буде також корисним 

для спеціалістів різних форм власності, фермерів та виноградарів-

аматорів. 

 

 

 

 

Гель І. М. Практикум із прикладної селекції плодових і 

овочевих культур. Ч. І. Овочеві культури / І. М. Гель. – Львів, 

2014. – 160 с. 

Практикум розроблений відповідно до програми 
передбаченої навчальним планом, для студентів вищих аграрних 

навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” 

спеціальності 6.090101 “Плодоовочівництво і виноградарство”. 

Перша частина практикуму призначена для виконання 

лабораторних робіт із прикладної селекції з овочевими 

культурами. В практикумі викладено основні питання організації 

селекційного процесу, основні апробаційні ознаки овочевих 

культур, які враховуються в селекційній роботі, методологію 

гібридизації і виведення нових форм, основи моделювання сорту. 

Практикум ілюстровано рисунками, схемами та таблицями, що 

полегшує сприйняття теоретичного матеріалу. 

 

 

 

Гель І. М. Практикум із прикладної селекції плодових і 

овочевих культур. Ч. ІІ. Плодові, ягідні та горіхоплідні 

культури / І. М. Гель. – Львів, 2015. – 320 с. 

Практикум розроблений відповідно до програми 

передбаченої навчальним планом, для студентів вищих аграрних 

навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” 

спеціальності 6.090101 “Плодоовочівництво і виноградарство”. 

Друга частина практикуму призначена для виконання 

лабораторних робіт із прикладної селекції з плодовими 

культурами. В практикумі викладено види плодових культур як 

джерело вихідного матеріалу, основні питання організації 

селекційного процесу, основні апробаційні ознаки плодових 

культур, які враховуються в селекційній роботі, методологію 

гібридизації і виведення нових форм, основи моделювання сорту. 

Практикум ілюстровано світлинами, рисунками, схемами та 

таблицями, що полегшує сприйняття теоретичного матеріалу. 

 

 



 

Гель І. М. Систематика, ампелографія та селекція 

винограду / І. М. Гель. – Львів, 2015. – 90 с. 
Навчальний посібник розроблений для освоєння програми 

курсу “Виноградарство”, передбаченого навчальним планом для 

студентів вищих аграрних навчальних закладів. 
В навчальному посібнику представлено матеріал зі 

систематики винограду, описані найважливіші для господарської 

діяльності суспільства роди й види родини виноградових, основи 

ампелографії та селекції винограду. Для полегшення засвоєння 

інформації матеріал подається у вигляді схем, рисунків і таблиць. 

Чіткий план опису сорту та ілюстративний допоміжний матеріал 

дозволяють визначити, описати сорти винограду та 

класифікувати їх. 
Представлений навчальний посібник буде також 

корисним для спеціалістів сільськогосподарських підприємств 

різних форм власності, фермерів та виноградарів-аматорів. 

 

 
Горда О. М. Українська мова за професійним 

спрямуванням: ділова та наукова комунікація : навч. посіб. / 

О. М. Горда, О. В. Дерпак, А. М. Куза. – Львів : Львівський 

національний аграрний університет, 2017. – 138 с. 

Посібник містить теоретичний матеріал і практичні 

рекомендації, що стосуються правил складання та оформлення 

найуживаніших ділових паперів та наукових текстів. 
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, 

викладачів, державних службовців, а також стане в нагоді тим, 

хто прагне вдосконалити свою майстерність у сфері професійного 

спілкування.  

 

 

 

 

 

Грицуляк Г. М. Осад стічних вод у системі удобрення 

верби енергетичної : моногр. / Г. М. Грицуляк, В. І. Лопушняк. – 

Львів : Простір-М, 2017. – 180 с. 

В монографії наведено склад, види, властивості, а також 

охарактеризовано сучасні технології переробки та утилізації осаду 

стічних вод (ОСВ). Представлено основні напрями використання 

міських ОСВ в сільському господарстві, зокрема як добрива, а 

також розкрито екологічні ризики, які з цим пов’язані. 

Відображено хімічний склад міських ОСВ та подано порівняльну 

оцінку з іншими нетрадиційними видами органічних добрив. 

Наведено результати досліджень впливу застосування ОСВ та 

компостів, виготовлених на їх основі, на властивості дерново-

підзолистого ґрунту, а також розкрито особливості міграції важких металів за його профілем. 

Представлено закономірності нагромадження біомаси та сухої речовини фітоценозом верби 



енергетичної та його продуктивність залежно від особливостей застосування ОСВ, а також 

особливості транслокації важких металів у рослинах. 

Для фахівців і керівників аграрного виробництва та галузі фітоенергетики, а також 

викладачів і студентів ВНЗ, наукових співробітників та усіх зацікавлених осіб. 

 

Дурняк Б. В., Чумакевич В. О., Лях І. М., Яцун А. М. 

Основи електропостачання АПК : навч. посіб. / Б. В. Дурняк, 

В. О. Чумакевич, І. М. Лях, А. М. Яцун. – Львів : Українська 

академія друкарства, 2017. – 544 с. 

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи 

побудови та фізичних процесів у системах електропостачання 

господарств і підприємств агропромислового комплексу та їх 

елементах. Він призначений для підготовки студентів за освітнім 

ступенем бакалавр та магістр аграрних ВНЗ, які навчаються за 

напрямом Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 

у процесі вивчення навчальних дисциплін «Основи 

електропостачання» та «Електропостачання АПК». 

Навчальний посібник може бути корисним для фахівців, які цікавляться теоретичними 

основами побудови та функціонування систем електропостачання. 

 

Загальна ботаніка : навч. посіб. / Г. А. Лисак, 

О. В. Зеліско, О. С. Ментух, Ю. В. Жиліщич. – Львів : ЛНАУ, 

2016. – 240 с. 

У навчальному посібнику розкриваються основні 

закономірності будови, розвитку, функцій рослинної клітини, а 

також основи систематики рослин. Представлено інформацію про 

класифікацію рослинних тканин та походженням, призначенням, 

формою клітин, анатомо-фізіологічними особливостями. 

Органографія розкриває основні закономірності розміщення 

вегетативних і генеративних органів, їх морфологічну й 

анатомічну будову. Систематика рослин включає загальну 

характеристику відділів вищих та нижчих рослин. Студенти 

отримують загальні уявлення про фітофенологію, екологію рослин та фітогеографію. 

Посібник призначений для самостійної роботи студентів факультету агротехнологій 

спеціальностей 101 «Екологія» та 201 «Агрономія». 

 



Збірник бізнес-планів з рекомендаціями / Я. С. Янишин, 

Н. С. Хмиз, Г. В. Брик, Г. В. Марків. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 

155 с. 

У виданні наведено розроблені бізнес-плани різних сфер 

діяльності, реалізація яких дозволить досягти високого 

комерційного успіху, а інвесторам отримати значний дохід. 

Видання розраховане на фахівців та науковців, викладачів, 

студентів, магістрантів, аспірантів – усіх, хто цікавиться 

окресленою тематикою.  

 

 

 

 

Зеліско Н. Б. Мікроекономіка : навч. посіб. / Н. Б. Зеліско, 

Н. В. Липчук. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 198 с. 

Розглядаються найважливіші проблеми курсу 

мікроекономіки: основи теорії попиту і пропозиції, теорія 

споживчого вибору, теорія виробництва і витрат, економічна 

поведінка фірм у різних моделях ринку, теорія ціноутворення та 

фактори виробництва, теорія загальної рівноваги ринкової 

системи. Теоретичні положення викладаються з широким 

використанням таблиць і графіків. Звертається увага на практичне 

застосування принципів і законів мікроекономічної теорії. 

Навчальний посібник написаний відповідно до діючої 

програми курсу «Мікроекономіка». У центрі уваги посібника перебувають передусім процеси 

сучасної ринкової економіки: аналіз попиту та пропозиції, застосування теорії еластичності, 

наслідки державного регулювання цін, дослідження поведінки споживача, дії фірм в умовах 

різних видів ринкової конкуренції та при монополії. Широко використовуються: графічний та 

табличний аналіз, математичне моделювання. Теоретичний матеріал супроводжується питаннями 

для обговорення, тестами та задачами. 

Для студентів, економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, 

викладачів та усіх, хто цікавиться проблемами мікроекономіки. 

 

 

 

 



Коруняк П. С. Транспортувальні машини. Основи 

конструювання та розрахунку вібраційних 

транспортувальних машин : навч. посіб. / П. С. Коруняк, 

І. І. Ніщенко, І. С. Керницький. – Львів : Сполом, 2017. – 244 с. 

У навчальному посібнику викладені основні відомості про 

механічні коливання та особливості проектування вібраційних 

машин. Описано принципи побудови коливальних систем та 

основи теорії вібраційного транспортування. Розглянуто 

конструкції вібраційних конвеєрів і бункерних завантажувальних 

пристроїв для транспортування та маніпулювання виробами, які 

використовуються у різних галузях промисловості. 

Посібник стане в пригоді студентам механічних і машинобудівних спеціальностей з 

поглибленим вивченням транспортувальних машин, а також інженерно-технічним працівникам у 

вирішенні виробничо-технічних завдань з використанням вібраційних засобів. 

Посібник базований на доробку наукової школи, започаткованої професором В. О. 

Повідайлом та його учнями. 

 

 

Костирко І. Г. Розвиток організаційно-економічних 

умов функціонування виробників молока : моногр. / 

І. Г. Костирко, О. В. Бінерт. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 192 с. 

У монографії знайшли відображення теоретичні і 

методологічні основи дослідження організаційно-економічних 

умов функціонування виробників молока. Досліджено стан ринку 

та виробництва молока у Львівській області. Здійснено аналіз 

організаційно-економічних відносин та механізму 

функціонування виробників на ринку молока й молокопродуктів, 

а також проаналізовано особливості і тенденції розвитку 

виробників молока та їх вплив на формування економічних 

відносин у молокопродуктовому підкомплексі. Обґрунтовано 

шляхи вдосконалення організаційно-економічних умов функціонування виробників молока через 

розвиток інтеграційних і кооперативних процесів. 

Для науковців, студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів. 

 

 



Наземні та водні екосистеми, біогеографія : навч. посіб. 

/ Г. А. Лисак, В. В. Снітинський, О. С. Ментух, Н. В. Качмар. – 

Львів : ЛНАУ, 2017. – 118 с. 

У навчальному посібнику розкриваються основні 

закономірності будови, розвитку, функцій наземних та водних 

екосистем, їхнє географічне розташування. Представлено 

інформацію про класифікацію біом суходолів та водоймищ. 

Викладено основи екосистемології, які дають можливість 

системного аналізу і моделювання в екології. Порушено 

екологічні проблеми, пристосувальні можливості живих 

організмів до абіоцену. 

Посібник призначений для студентів аграрних вузів 

спеціальності 101 «Екологія» та може бути корисним фахівцям даної галузі. 

 

Рекреаційні ресурси та курортологія : навч. посіб. / 

Г. А. Лисак, С. Б. Рибак, Н. В. Качмар, Б. В. Кректун. – Львів : 

ЛНАУ, 2017. – 128 с. 

У навчальному посібнику розкриваються основні 

закономірності будови, розвитку, функціональність 

рекреаційного потенціалу Карпатського, Дніпровсько-

Дністровського, Азово-Чорноморського рекреаційного 

регіонів. Здійснюється аналіз стану рекреаційно-курортної 

індустрії в містах нашої держави та визначення можливості 

для її вдосконалення. 

Вивчаються ключові курортні та рекреаційні об’єкти 

Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Африки, 

Австралії та Океанії. Здійснюється акцент на охорону 

курортних ресурсів від виснаження і забруднення та рекреаційне природокористування та охорона 

природи. 

Посібник призначений для самостійної роботи студентів факультету агротехнології та 

екології спеціальностей 101 «Екологія». 

 

 

 

 

 



Сиротюк В. М. Віртуальні контрольно-

вимірювальні прилади і системи : навч. посіб. / 

В. М. Сиротюк, С. М. Хімка, С. В. Сиротюк. – Львів : 

«Магнолія 2006», 2017. – 128 с. 

У навчальному посібнику викладено теоретичні засади 

та прикладні питання розробки віртуальних контрольно-

вимірювальних та управляючих систем для типових процесів, 

пов’язані з енергетикою сільськогосподарського виробництва, 

методи їх проектування з використанням принципу графічного 

програмування в середовищі професійного науково-

дослідного програмного продукту LabVIEW. Розглядаються 

структура і методи проектування вимірювально-управляючих 

систем на базі пристроїв введення-виведення інформації NI USB 6008/9, розробка та інсталяція 

незалежно виконуваних приладів. Посібник містить набір прикладів розробки віртуальних 

приладів. 

Для студентів інженерно-технічних спеціальностей аграрних закладів освіти ІV рівня 

акредитації, а також аспірантів і науково-технічних працівників. 

 

 

Сиротюк С. В. Альтернативні джерела енергії. 

Енергія вітру : навч. посіб. / С. В. Сиротюк, В. М. Боярчук, 

В. П. Гальчак. – Львів : «Магнолія 2006», 2017. – 182 с. 

У навчальному посібнику викладено основні питання, 

що стосуються природи і потенціалу вітрової енергії. 

Висвітлено питання взаємодії вітрового потоку з 

вітроприймальними засобами, перетворення кінетичної 

енергії вітру на електричну. Подано матеріал щодо 

розрахунку параметрів вітроелектричних установок, описано 

пристрої та схеми практичного використання вітрової 

енергії. 

Для студентів інженерних факультетів вищих 

навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації, магістрів, аспірантів, наукових співробітників, 

інженерів та експлуатаційників обладнання вітроенергетики. 

 

 

 



Теоретико-методичні засади та прикладні інструменти 

управління інтелектуально-кадровим забезпеченням 

підприємств : моногр. / за ред. С. С. Гринкевич, Т. Г. Васильціва, 

Н. Р. Гураль. – Львів : Бадікова Н. О., 2017. – 308 с. 

У монографії досліджено теоретичні, науково-методичні 

питання, пов’язані із системою управління інтелектуально-

кадровим забезпеченням підприємств. Здійснено комплексний 

аналіз стану кадрового та інтелектуального забезпечення 

роздрібних торговельних підприємств, умов його використання. 

Визначено гостроту проблем управління інтелектуально-

кадровим забезпеченням підприємств. Наведено організаційно-

економічний механізм стратегічного управління інтелектуально-кадровим забезпеченням 

роздрібних торговельних підприємств. Обґрунтовано фундаментальність концептуальних основ 

формування системи інтелектуально-кадрового забезпечення підприємств. Запропоновано 

напрями підвищення ефективності управління відтворенням трудового потенціалу в системі 

кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Окреслено 

стратегічні пріоритети та засоби удосконалення управління інтелектуально-кадровим 

забезпеченням роздрібних торговельних підприємств. 

Для науковців, фахівців державних, регіональних органів управління соціальною та 

трудовою сферою, роботодавців, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей. 

 

 

Українсько-російсько-англійський тлумачний 

словник із загального землеробства / за ред. В. П. Гудзя, 

С. М. Каленської, В. А. Величка, Л. А. Пилипенко. – К. : 

Аграр. наука, 2017. – 392 с. 

У словнику наведено тлумачення понад 1400 

спеціальних термінів (розміщених в алфавітному порядку), що 

вживаються у навчальній, науковій та виробничій літературі з 

питань землеробства. Тлумачний словник містить також 

переліки умовних позначень, одиниць вимірювання, 

скорочень та українсько-російсько-англійський словник 

термінів. 

Для студентів, аспірантів і викладачів агробіологічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів ІІ – ІV рівнів акредитації, наукових працівників, керівників та спеціалістів 

агропромислового комплексу України.  



Центило В. Органічні добрива для сучасних систем 

землеробства : моногр. / В. Центило. – Івано-Франківськ : 

Симфонія форте, 2017. – 260 с.  

У монографії викладено результати багаторічних 

досліджень, виконаних автором у ТОВ «Агрофірма Колос» 

Київської обл., Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України та в інших наукових установах і 

агропідприємствах на основі запатентованих та впроваджених у 

виробництво різних видів і форм органічних добрив, а також 

узагальнено результати найновіших досліджень українських та 

іноземних вчених, використано передовий досвід 

агропідприємств, які ефективного впроваджують у виробництво сучасні агротехнології, 

застосовуючи органічні добрива, виготовлені за новітніми технологіями. 

Детально проаналізовано новітні технології виробництва та застосування органічних 

добрив. Подано характеристику традиційних видів добрив, а також органічних добрив, 

виготовлених із органічних відходів тваринницьких комплексів та птахофабрик, ставкового мулу, 

дефекату й інших методом біологічної ферментації, на відкритих площадках за допомогою 

змішувача-аератора та методом вермикультивування. 

Призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та фахівців 

сільськогосподарського виробництва. 

 

Черевко Г. В. Фермерські господарства України та 

розвиток їх трудового потенціалу / Г. В. Черевко, 

У. Ф. Стефанюк. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 248 с. 

У монографії знайшли відображення теоретичні і 

методологічні основи дослідження функціонування фермерських 

господарств України та формування і використання їх трудового 

потенціалу. Представлено основні результати дослідження 

проблем, що формують існуючий стан фермерства в Україні, та 

пошуку шляхів їх вирішення з врахуванням окремих моментів 

зарубіжного досвіду. Ідентифіковано та проаналізовано місце і 

роль фермерських господарств у аграрній економіці та у 

вирішенні продовольчої проблеми в Україні. Представлено 

основні результати вивчення досвіду функціонування фермерських господарств у аграрній 

економіці та у вирішенні продовольчої проблеми в Україні. Представлено основні результати 

вивчення досвіду функціонування фермерських господарств інших країн. Встановлено тенденції 



розвитку українського фермерства та необхідні для цього умови. Визначено основні чинники 

розвитку українського фермерства та необхідні для цього умови. Визначено, що значну частину 

проблем фермери України мають як наслідок їх малих розмірів та масштабів господарювання, а 

також через практичну відсутність державної підтримки у створенні умов, необхідних для 

нормального розвитку цієї форми господарювання.  

Проаналізовано використання трудового потенціалу у фермерських господарствах. 

Встановлено вплив основних чинників на його формування і розвиток. Обґрунтовано перспективи 

подальшого розвитку фермерських господарств та здійснено прогнозування параметрів розвитку 

трудового потенціалу фермерських господарств за існуючих тенденцій та за умови зміни моделі 

розвитку сільського господарства в цілому. Опрацьовано питання удосконалення формування і 

використання трудового потенціалу фермерських господарств. Обґрунтовані  напрями і принципи  

удосконалення соціально-трудових відносин у фермерських господарствах. Передбачається, що 

майбутній розвиток фермерських господарств в Україні може мати місце за умови їх кооперації у 

матеріально-технічному постачанні, реалізації та переробці продукції, що допоможе протистояти 

їм у конкурентній боротьбі за місце у аграрній економіці та місці на внутрішніх і зовнішніх ринках 

збуту з крупними агрохолдингами, розвиток яких в Україні наразі є практично неконтрольований. 

Для науковців, студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів.  

 

 

Шпиг Р. А. Розрахунок будівельних конструкцій в 

обчислювальному комплексі SCAD : навч. посіб. / 

Р. А. Шмиг, І. М. Добрянський, О. І. Коваль. – Львів : ННВК 

«АТБ», 2018. – 102 с. 

Навчальний посібник призначений для отримання 

теоретичних і практичних навичок роботи інженерним 

обчислювальним комплексом SCAD, який працює під 

управлінням операційної системи Windows. У ньому детально 

описано головне вікно програми, діалогові вікна, технологію 

роботи з формування розрахункової жорсткості елементів, 

закріплення вузлів, проведення статичного  розрахунку 

металевих балок та ферм, підбору перерізів стрижнів, розрахунок монолітних залізобетонних 

плит, підбір стрижневого армування, аналіз отриманих результатів. 

Для студентів інженерних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів 

акредитації, магістрів, аспірантів, наукових співробітників, інженерів та проектантів, а також тих, 

хто тільки починає освоювати системи автоматизованого проектування у будівництві.  


