
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ НБ ЛНАУ 

 

Прокіп А. В., Дудюк В. С., Колісник Р. Б. 

Організаційні та еколого-економічні засади 

використання відновлюваних енергоресурсів : 

монографія  Львів: ЗУКЦ, 2015. 337 с. 

У монографії досліджуються теоретичні та 

науково-прикладні аспекти оцінки 

еколого-економічної ефективності використанням 

відновлюваних енергоресурсів та заміщення ними 

невідновлюваних у різних просторових масштабах. 

Обгрунтовуються методологічні підходи для 

здійснення такої оцінки, формалізуються критерії 

та розробляються методичні підходи еколого-економічної оцінки доцільності 

заміщення. Досліджено просторові форми розвитку відновлюваної енергетики: 

регіональні енергетичні системи та енергетичні кластери. Визначено алгоритми 

включення відновлюваних ресурсів у регіональні енергетичні системи. 

Видання призначене для студентів, магістрів, аспірантів та науковців, які 

цікавляться проблемами використанням відновлюваних енергоресурсів 

 

 

Бурнаєв М. Д. Механіко-технологічні основи 

заготівлі кормів із трав. Львів-Оброшино, 2008. 

262 с. 

У монографії узагальнено літературні дані, 

виробничий досвід та результати власних досліджень 

з питань механізації операцій заготівлі кормів із трав 

— сіна, силосу і сінажу. Механізовані операції 

досліджено і оптимізовано. Дослідження доведено до 

рівня, достатнього для інженерних розрахунків і 



виробничого використання. Більшість графіків і таблиць можуть бути використані як 

довідковий матеріал або номограми для інженерних розрахунків. Багато уваги 

приділено вивченню питань активного вентилювання сіна з використанням сонячної 

енергії для підігріву повітря, різних способів внесення консервантів у силосну масу, 

трамбування силосу і сінажу. Розрахована на розробників сільськогосподарських 

машин, наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів і студентів. 

 

 

 Теория машин и оборудования для 

производства гидропонной продукции: 

монография / Г. Н. Калетник, И. В. Гриник, В. В. 

Адамчук, В. М. Булгаков, В. А. Костюченко, Я. С. 

Новак. Київ: Аграрна наука, 2013. 344 с. 

Одной из главных задач сельскохозяйственного 

производства является круглогодичное обеспечение 

его важнейших отраслей – животноводства и 

птицеводства – зеленым кормом. Достичь этого можно 

только на основе широкого повсеместного 

использования технологий и устройств для 

производства гидропонной продукции. Поэтому в книге рассматриваются 

актуальные вопросы фундаментального теоретического исследования машин и 

оборудования для производства гидропонной продукции. Монография 

предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистров и 

студентов факультетов агрономии, механизации сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственного машиностроения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ефективність використання біомаси для 

енергозабезпечення сільськогосподарських 

підприємств: Монографія / І. Г. Костирко, К. С. 

Янковська, Г. В. Сиротюк, С. В. Сиротюк, Є. В. 

Савченко. Львів: «Магнолія 2006», 2019, 198 с. 

У монографії висвітлено теоретичні та методичні 

засади дослідження проблеми можливості 

доцільності та ефективності використання біомаси у 

сільськогосподарських підприємствах, виявлено і 

проаналізовано чинники, що на них впливають, 

вивчено стан та обгрунтовано шляхи і можливі перспективи дальшого розвитку цієї 

галузі енергетики і визначено основні необхідні умови для їх реалізації. для 

науковців, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів керівників 

аграрної сфери економіки, працівників органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Прокіп А. В. Сталість енергетичної безпеки. 

Теоретико-методологічні засади досягнення.  Київ: 

Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2018. 

390 с. 

Вивчено теоретичні та науково-прикладні аспекти 

гарантування енергетичної безпеки в умовах переходу 

на засади сталого розвитку. Досліджено ґенезу 

енергетичної безпеки держави, встановлено її роль у 

системі національної безпеки, формоутворювальні 

рівні та пріоритети гарантування. Сформульовано 

ідею сталості енергетичної безпеки, визначено стратегічні шляхи гарантування 



енергетичної безпеки у відповідності до засадничих принципів сталого розвитку. 

Досліджено просторові форми розвитку відновлюваної енергетики: регіональні 

енергетичні системи та енергетичні кластери як відповідні базиси досягнення 

сталості енергозабезпечення. Визначено алгоритми включення відновлюваних 

ресурсів у регіональні енергетичні системи. 

Видання розраховане на широке коло фахівців, які цікавляться проблемами 

гарантування енергетичної безпеки та сталого розвитку. 

 

 

 

Ільчук Р. В, Дидів І. В., Дидів О. Й., Сидорчук 

С. І. Печериця двоспорова: біологія і технологія 

вирощування : навч. посіб.  Львів : Сполом, 2019. 

155 с. 

Висвітлено питання біології та технології 

вирощування печериці - одного з небагатьох грибів, 

що став справжньою сільськогосподарською 

культурою. Розглянуто вимоги до культиваційних 

споруд, приготування субстрату й покривного 

матеріалу та питання технології вирощування. 

 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової 

конференції за результатами науково-дослідної 

роботи у 2018 р. / за заг. ред. Я. С. Янишина, Г. В. 

Брик, Г. В. Марків. Кам’янка-Бузька, 2019.  420 с. 

Видання містить матеріали Звітної студентської 

наукової конференції, в яких викладені результати 

досліджень науково-дослідної роботи студентів, 

проведеної в рамках наукових гуртків економічного 

факультету ЛНАУ у 2018 р. У збірнику висвітлено 

актуальні питання щодо: організації 

маркетингового забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах євроінтеграції, вдосконалення 

фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрної 

економіки і села, обліково-аналітичного забезпечення розвитку 

сільськогосподарських підприємств, вдосконалення механізму підвищення 

ефективності агропромислового розвитку, вдосконалення економічних відносин та 

систем менеджменту в АПК, організаційно-економічного та аналітичного 

забезпечення розвитку сільських територій та аграрного підприємництва, правового 

забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств, інформаційного 

забезпечення та моделювання економічних процесів в умовах розвитку аграрного 

виробництва. Видання розраховане на фахівців та науковців, викладачів, студентів, 

магістрантів, аспірантів - усіх, хто цікавиться окресленою проблематикою. 

 

 

Теоретична механіка кінематика: конспект лекцій для студентів з ОС 

«Бакалавр» спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування». 208 

«Агроінженерія». 274 «Автомобільний транспорт». 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія». Дубляни: ЛНАУ, 2018. 



Саган О. Н. Православна Церква України: 

конституювання та перспективи розвитку.  Київ 

2019. 103 с. 

Православні українці вибороли визнання своєї 

Православної Церкви як автокефальної. Ця Церква 

внесена у диптих (список) помісних Православних 

Церков. Про це сотні років мріяли багато поколінь 

українців. Проте відсутність державності століттями 

не дозволяла завершити цей процес. З 

проголошенням незалежності у 1991 р. на заваді 

нашому визнанню стало розділення православних 

між кількома юрисдикціями. 

І нині, після отримання Томосу, українське суспільство, передусім православні 

віруючі, потребують внутрішнього консенсусу в осмисленні своєї православної 

помісності. Потрібне спростування десятків міфів, які супроводжують історію 

православ’я в Україні уже понад триста років. 

У брошурі професора О. Сагана аналізуються історія і проблемні питання 

конституювання Православної Церкви України та її значення для подальшого 

розвитку країни. 

Для всіх, хто цікавиться проблематикою становлення помісності православ’я в 

Україні. 

 

Єдина Помісна Православна Церква в Україні: 

суспільний запит та необхідність конституювання.  

Київ: КБСБ, «Світ Знань», 2017.  40 с. 

Кілька століть українці борються за свою Помісну 

Православну Церкву. Відсутність державності не 

дозволяла завершити цей процес. У часи незалежності 

уже понад два десятиліття фактично всі Президенти 

України декларують необхідність подолання 



роз‘єднання православних Церков і конституювання єдиної Помісної Православної 

Церкви. Проте Україна не реалізувала цей проект, оскільки, окрім зовнішньої 

протидії, ми не маємо й внутрішнього консенсусу в осмисленні своєї Помісності. 

У брошурі професора О. Сагана аналізуються проблемні питання конституювання 

єдиної Української Помісної Православної Церкви (УППЦ) та її значення для 

подальшого розвитку країни. 

 

 

Ватаманюк О. 3.  Бізнес-економіка : навч. 

посіб.  економіки.Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018.  324 с. 

 

У навчальному посібнику послідовно 

розглянуто найважливіші запитання, що постають 

перед людиною, яка хотіла б розпочати власну 

справу. З’ясовано характерні риси процесу 

ухвалення індивідами економічних рішень у ролі 

підприємців та покупців, ключові особливості 

процесу виробництва благ і встановлення оптимальної ціни вироблених фірмою 

товарів і послуг тощо. Виклад базується на поєднанні традиційного неокласичного 

аналізу та альтернативних підходів, зокрема неоінституційної та еволюційної теорій. 

 



 

Тимошук О. С., Тимошук С. В., Врублевська Т. 

Я., І. О. Пацай І. О. Основи електроаналітичної 

хімії : навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018.  438 с. 

Навчальний посібник складається із семи 

розділів. Висвітлено теоретичні основи 

електрохімічних методів аналізу, їхні різновиди, 

особливості, переваги та недоліки, метрологічні 

характеристики та умови застосування. Для 

закріплення матеріалу до кожного розділу подано 

контрольні питання та завдання для самоконтролю. 

 

 

 

Яремко З. М., Тимошук С. В., Писаревська С. 

В., Стельмахович О. І.  Охорона праці : навч. 

посіб. / за ред. проф. 3. М. Яремка. Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018.  430 с. 

У першій частині навчального посібника 

розглянуто головні питання охорони праці, які 

розкривають суть управління охороною праці та 

забезпечення безпечних та здорових умов праці 

під час господарської діяльності. 

У другій частині посібника приведено 

практичні роботи, виконання яких забезпечує 

закріплення теоретичних знань та формування 

вмінь з питань гарантування безпечних та здорових умов праці шляхом розв'язання 

різноманітних задач. 

У третій частині посібника подано тестові завдання для контролю знань студентів. 



Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та фахівців з питань 

охорони праці. 

 

 

Онищук Я. І. Населення Західної Волині та 

Західного Поділля у першій половині І тис. н. е.: 

культурно-історичний аспект: монографія. Львів. 

ЛНУ імені Івана Франка, 2018.  568 с. 

У монографії розглянуто культурно-історичні 

процеси на території західних районів Волині та 

Поділля у першій половині І тис.  н. е. Визначені 

основні напрямки міграцій і  шляхи розселення 

слов’янської, гето-дакійської та германської людності 

контактні зони, що сформувалися на цих теренах 

унаслідок тривалої комунікації різноетнічних племен. 

Через призму розвитку матеріальної та духовної культури пшеворського, 

липицького, зубрицького, вельбарського та черняхівського населення розглянуто 

особливості проживання, побуту, господарства, поховальної обрядовості, а також 

взаємовідносини цих спільнот з провінційно-римським світом. 

 Для істориків, археологів, краєзнавців та усіх, хто Цікавиться давнім 

історичним минулим України. 

 

 

 

 



 

Крупка М. І., Яструбецька Л. Я. Фінансова 

безпека суб'єктів господарювання: підручник Львів 

: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.  320 с. 

Розкрито теоретико-методологічні та практичні 

аспекти гарантування фінансової безпеки 

підприємницьких структур. Висвітлено економічний 

зміст та роль фінансової безпеки суб'єктів 

господарювання в гарантуванні їхнього успішного 

функціонування. Схарактеризовано внутрішні та 

зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств, 

зокрема, протиправні поглинання, нелегальне 

банкрутство, зловживання конфіденційною фінансовою інформацією, конфлікти 

інтересів у фінансовій сфері. Розглянуто особливості управління фінансовою 

безпекою суб'єктів господарювання на рівні держави, ділових одиниць. 

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, фінансистів, 

державних службовців та всіх, хто цікавиться проблемами управління фінансовою 

безпекою суб'єктів господарювання. 

 

Мазуренко О. В. Розвиток 

інноваційно-орієнтованого свинарства: 

монографія / Київ.: ННЦІАЕ, 2017.  360 с. 

У монографії вивчені теоретичні та методологічні 

основи формування і розвитку інноваційних процесів 

в свинарстві, проведено аналіз сучасного стану, 

основних тенденцій та проблем поглиблення іннова-

ційного розвитку галузі. На основі дослідження 

еволюції розвитку інноваційних процесів вивчені 

передумови впровадження інновацій, дослідження 

впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на 



інноваційні процеси при виробництві свинини. Запропоновано напрями розвитку 

інноваційного підприємництва у виробництві свинини. 

Монографія адресована науковцям, професорсько-викладацькому складу, 

аспірантам і студентам аграрних навчальних закладів, керівникам і фахівцям органів 

державного і господарського управління агропромисловим комплексом. 

 

 

Канцір І. А. Плекан М. В., Барановська С. П. 

Основи аудиту : навч. посіб. / І. А. Канцір, М. В. 

Плекан, С. П. Барановська; Національний 

університет «Львівська політехніка».  Львів : 

СПОЛОМ, 2018.  168 с.  

Навчальний посібник має системний характер і 

складений відповідно до анотацій дисциплін 

«Основи аудиту» та «Аудит» освітньо-професійної 

програми підготовки молодших спеціалістів та 

бакалаврів за фаховим спрямуванням «Облік та 

оподаткування». Забезпечено використання всіх 

основних методів навчання: вербально-візуального, інтерактивного та 

пізнавально-прикладного. Зроблено акцент на набутті студентами практичних 

навичок та знаходження оптимального розв’язку виробничих ситуацій, поданих у 

вигляді ситуаційних завдань. Це дає змогу поглиблювати отримані знання та 

самостійно опрацьовувати поданий матеріал. 

Структура навчального посібника: зміст, передмова, основний текст, що 

складається з двох частин, які містять розділи з теоретичним матеріалом, питаннями 

для самоконтролю, тематикою рефератів, тестовими завданнями, прикладами 

методики розв’язування задач та задачами для самостійної роботи, висновки, 

бібліографічний список та глосарій. 

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 



 

Державне регулювання процентних ставок 

грошового ринку: монографія / Г. І. Башнянин та 

ін.  Львів : Ліга-Прес, 2018.  192 с. 

Досліджуються теоретико-методологічні засади 

державного регулювання процентних ставок 

грошового ринку. Аналізуються механізми і 

інструменти регулювання процентних ставок у 

трансформаційній економіці України і розвинених 

економік. Визначається ефективність регулювання 

процентних ставок грошового ринку. 

Для науковців, викладачів і студентів вищих 

навчальних закладів усіх рівнів акредитації. 

 

 

Черкас Н. І. Глобальні ланцюги вартості в 

економічному зростанні: монографія. Львів: 

СПОЛОМ, 2018. 388 с. 

У контексті визначення напрямків реформування 

національної економіки та стимулювання 

соціально-економічного розвитку України 

досліджено провідні тенденції у світовій економіці, 

зокрема фрагментацію виробництва, формування та 

поширення глобальних ланцюгів створення 

вартості, розвиток Індустрії 4.0. У роботі проведено 

дослідження панельних даних країн Європи для 

визначення впливу чинників бізнес-середовища та інтеграційних процесів на 

конкурентоспроможність та ефективність участі країн у глобальних виробничих 

мережах на національному та секторно-регіональному рівнях. Проаналізовано 

основні тенденції зовнішньої торгівлі кінцевою та проміжною продукцією США та 



Китаю з точки зору створення доданої вартості у світових виробничих мережах. З 

використанням моделі векторної авторегресії за квартальними даними України 

оцінено секторальний вплив експорту-імпорту на ВВП і промислове виробництво, 

що дозволило обґрунтовати стратегічні напрями структурних реформ та 

інституційних змін для досягнення економічної модернізації і ефективної інтеграції 

до глобальних ланцюгів вартості. 

Для науковців, працівників органів державного управління, фахівців з питань 

міжнародної торгівлі та державної промислової політики, викладачів, докторантів, 

аспірантів та студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах. 

 


