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Гачак Ю. Р., Ваврисевич Я. С.,  

Михайлицька О. Р.  Технології полісахаридів  

та їх застосування у харчовій промисловості: 

навч. посіб. для студентів спеціальності 181 

«Харчові технології». Львів.  2018.  274 с. 

 

У навчальному посібнику детально 

розглянуто актуальні питання харчової галузі, а 

саме – технології полісахаридів та їх 

застосування. 

Посібник присвячено практичним аспектам 

виготовлення полісахаридів - целюлози, 

декстринів, харчових волокон, глікогену, 

гепарину, крохмалю, пектину, інуліну, камедей 

та хітину. Навчальний посібник містить рисунки, 

таблиці, схеми технологічних процесів 

виробництва полісахаридів. 

Навчальний посібник рекомендовано для студентів, магістрантів, аспірантів, 

викладачів коледжів, вищих навчальних закладів, технологічних та екологічних 

спеціальностей. 

Розглянуто і затверджено навчально-методичною комісією факультету 

харчових технологій та біотехнології ЛНУВМБ імені С. 3. Гжицького. 



 

Гачак Ю. Р., Козак М. В. Переробка молока 

та виробництво молочних продуктів у 

фермерських господарствах і в домашніх 

умовах: посіб. /ЛНУВМ та БТ ім. С. З. 

Гжицького. Львів, 2014. 436 с. 

У посібнику подані дані про харчову та 

біологічну цінність молочних продуктів, наведені 

дані про сучасний асортимент даної продукції, 

представлені основні способи їх виробництва в 

умовах фермерських господарств та в домашніх 

умовах. Посібник містить нормативні товаро-

знавчі та санітарно-гігієнічні вимоги стосовно 

молочних продуктів. 

Даний посібник розрахований на 

фермерів, власників невеликих присадибних 

господарств, студентів ВНЗ, коледжів, які 

вивчають технологію виробництва та переробки харчових продуктів, у тому числі і 

молочних. 

Посібник рекомендований широкому колу читачів. 

 

 

 

  Козак М. В., Гачак Ю. Р., Наговська В. О. 

Особливості виробництва сичужних і 

плавлених сирів та їх санітарна оцінка 

/ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького.  Львів, 

2013р. 314 с. 

У посібнику подається характеристика 

молочної сировини при виробництві сичужних 

сирів, опис технологічних операцій та обладнання 

при їх виробництві, наведено основні параметри та 

режими технології. 

Розглядаються особливості технологічних 

процесів при виробництві різних груп сирів та 

найбільш поширених їх представників, в тому 

числі і іноземних сирів з описом вимог до готової 

продукції, наведено порядок дослідження сирів 

згідно вимог технохімічного контролю, 

представлені методики дослідження сичужних сирів. Посібник містить багато 

корисних порад для працівників молочної галузі, а також пересічного споживача. 

Посібник розрахований для викладачів, наукових працівників, аспірантів і 

студентів спеціальності «Харчові технології та інженерія» у вищих навчальних за-

кладах освіти. 



Гігієна молока і молочних продуктів. Ч. 1. 

Гігієна молока: Підручник / І. В. Яценко та ін. 

Харків: Діса плюс, 2016. 416 с. 

У частині 1 підручника висвітлені новітні 

питання гігієни молока. Важливе місце 

відводиться питанням санітарних заходів та умов, 

спрямованих на збереження якості, забезпечення 

безпечності й придатності для споживання, а 

також контролю ризиків на всіх етапах 

виробництва, транспортування, приймання, 

зберігання й реалізації молока. 

Описано фізико-хімічні й біологічні 

властивості, а також видові особливості молока; 

акцентовано увагу на гігієну отримання молока на 

фермах, у тому числі органічного виробництва 

молока; висвітлено питання щодо ветеринарно- 

санітарної оцінки молока за хвороб тварин. 

Сформульовано сучасні вимоги України та країн ЄС до молока-сировини і 

молочних продуктів. Приведено гігієнічні вимоги та державні санітарні правила до 

молокопереробних підприємств, пунктів закупівлі молока і його реалізації на 

агропромислових ринках від тварин, які утримуються в особистих підсобних 

господарствах населення, та з ферм суб’єктів господарювання; показано принципи 

застосування системи НАССР в умовах молокопереробних підприємств. Подано 

сучасні лабораторні методи контролювання показників якості й безпечності 

молока. 

Для підготовки фахівців і студентів ОР «Магістр» у вищих навчальних аграрних 

закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації за спеціальностями «Ветеринарна гігієна, 

санітарія та експертиза» і «Ветеринарна медицина», а також для слухачів 

післядипломної освіти, практикуючих лікарів ветеринарної медицини, які 

здійснюють державний ветеринарно- санітарний контроль і нагляд за харчовими 

продуктами. 



 

 

Гігієна молока і молочних продуктів. 

Частина 2. Гігієна молочних продуктів: 

Підручник / І. В. Яценко та ін. Харків: Діса 

плюс, 2016.  424 с. 

У частині 2 підручника висвітлені новітні 

питання гігієни молочних продуктів. Важливе 

місце відводиться питанням санітарних заходів 

та умов, спрямованих на збереження якості, 

забезпечення безпечності й придатності для 

споживання, а також контролю ризиків на всіх 

етапах виробництва, транспортування, 

приймання, зберігання й реалізації молочних 

продуктів. Подано сучасні лабораторні методи 

контролювання показників їх якості й 

безпечності. 

Для підготовки фахівців і студентів 

ОКР «Магістр» у вищих навчальних аграрних 

закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації за 

спеціальностями «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза» і «Ветеринарна 

медицина», а також для слухачів післядипломної освіти, практикуючих лікарів 

ветеринарної медицини, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний 

контроль і нагляд за харчовими продуктами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іващенко О. О., Іващенко О. О. Загальна 

гербологія : монографія. НААН, Інститут 

біоенергетичних культур і цукрових буряків, 

Інститут захисту рослин НААН.  Київ : Фенікс, 

2019. 752 с. 

Книга присв′ячена значній  частині 

зеленого світу нашої країни – бур′янам. Кожен вид 

живих організмів, що заселяють нашу планету 

унікальний, у тому числі і трав′янисті рослини, що є 

вершиною досконалості як за своєю будовою так  і 

за біохімізмом і фізіологічними можливостями. 

Рослини є основою існування всіх форм життя на 

планеті, у тому числі і людини розумної, тобто нас з 

вами. Ключ до успішного контролювання (а не 

повного знищення) масової присутності  бур′янів у 

посівах сільськогосподарських культур на думку 

авторів полягає у можливостях творчого і 



цілеспрямованого моделювання відносин між рослинами у самої природи і 

дотримання у практичній діяльності людини об′єктивних законів  біології. В 

книзі  ставилося завдання не лише науково обґрунтувати і аргументувати відомі 

читачеві прийоми контролювання небажаної рослинності у посівах 

сільськогосподарських культур за допомогою систем агротехнічних і хімічних 

прийомів, які є сьогодні в умовах виробництва, а й довести необхідність 

досліджень у площині радикального і не обмеженого в часі  вирішення проблеми 

захисту посівів і його гармонійного поєднання і завданнями екології і 

збереженнями самої людини. 

   

Помологія. Яблуня / під заг. ред. П. В.  

Кондратенка. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 

2013.  626с. 

Визначено місце яблуні серед інших плодових і 

ягідних культур з урахуванням площ її садів та 

обсягів вирощуваної продукції (в динаміці) за 

останні 10 років, проаналізовано популярний 

сортимент в Україні та у провідних країнах. 

Висвітлено особливості сортовивчення яблуні в 

минулому і в теперішній час, а також методику 

характеристики сортів за морфологічними та 

основними господарсько-цінними ознаками. 

Наведено повний помологічний опис більш ніж 

300 сортів і ЗО форм клонових підщеп, добре 

вивчених і поширених у промислових та 

аматорських садах певних грунтово-кліматичних 

зон, а також перспективних для використання в селекції. 

Видання призначене для науковців, спеціалістів АПК, аспірантів, студентів 

аграрних учбових закладів, фермерів, садоводів -любителів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фізика. Електрика і магнетизм : навч. 

посіб. / С. В. Мягкота та ін. Львів : УАД, 2016.  

200 с. 

Навчальний посібник висвітлює розділ 

«Електрика і магнетизм» дисципліни «Фізика». 

Подано основні закони, рівняння та теореми, які 

описують електромагнітну теорію поля у 

вакуумі, діелектричному, магнітному та 

провідному середовищах. Наведено приклади 

розв’язування задач, запитання та завдання для 

самоконтролю знань. 

Для студентів нефізичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегія розвитку 

сільськогосподарського виробництва в 

Україні на період до 2025 року / за ред. 

академіків НААН Я. М. Гадзала та ін. К.: 

Аграрна наука, 2016. 216 с. 

Визначено основні стратегічні напрями 

розвитку сільськогосподарського виробництва 

і сільських територій, удосконалення 

земельних відносин, організації та 

техніко-технологічного забезпечення 

виробництва, підприємництва, формування 

інфраструктури ринку і цінового механізму, 

удосконалення міжгалузевих і внутрігалузевих 

економічних відносин, фінансово-кредитного 

забезпечення, управління галуззю, 

інформатизації, інноваційного забезпечення 

розвитку сільського господарства. 

Розраховано на керівників органів державного управління, спеціалістів АПК та 

науковців 

 

 

 



 

 

 

Гриник І. В., Бублик М. О . Актуальні  

дослідження і  розробки інституту 

садівництва НААН та  його мережі .  

Інститут садівництва НААН України.  К.: КТ 

«Забєліна-Фільковська Т. С. і компанія 

Київська нотна фабрика», 2016.  178 с.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаповалов С. О., Долгая М. М., Руденко Є. 

В., Варчук С. С. Оцінка біологічної цінності 

білків у кормах для тварин  Київ: Аграрна 

наука, 2016. 92 с. 

Узагальнено результати наукових доробок 

учених щодо білкового живлення 

сільськогосподарських тварин і птиці. Для 

характеристики якості протеїнів 

загальноприйнятим на сьогодні є поняття 

«біологічна цінність білків», яка зумовлена 

наявністю у них незамінних амінокислот, їх 

співвідношенням із замінними та засвоюваністю 

у шлунково-кишковому тракті. З огляду на 

існування великої кількості різних методів 

оцінки біологічної цінності білків актуальним є 

вибір критеріїв оцінки якості протеїну та 

оптимальної методики визначення. Розкрито 

концепцію ідеального білка для тварин на основі 

різних еталонних білків та амінокислотного складу основних кормів для раціонів. 

Наведено методики й приклади розрахунку біологічної цінності білків на основі 

їх амінокислотного складу та методів розрахунку. 

Розраховано на наукових співробітників, зоотехніків, технологів кормови-

робництва, аспірантів і студентів вишів. 



 

 Вітер А. В. Актуальні питання обміну 

речовин в екосистемах. Київ: Наукова думка, 

2016. 240 с. 

Особливістю обміну речовин в екосистемах як 

галузі науки є багаторівневий підхід до розгляду 

перенесень і перетворень речовин. Ця галузь 

поєднує в собі методологічні засоби наук, що 

вивчають різні рівні організації живого світу, 

зокрема широкомасштабність біогеохімії та високу 

роздільну здатність наук про молекули. Саме в 

такому ключі викладено засадничі положення і 

результати власних теоретичних досліджень 

загальних властивостей шляхів перетворень 

речовин, наведено характеристику деяких із них 

аргументовано очевидність існування механізмів 

стабілізації та розподілення  енергетичного потоку, описуються методи 

інтерпретації штучного інтелекту  відповідних знань. На цій основі 

проаналізовано раціональне використання |природних ресурсів, зокрема 

грунтових, продовольчу кризу, значення довкілля у здоров’ї людини й інші 

прикладні проблеми.  

Для магістрантів і аспірантів природничих спеціальностей, а також дослідників і 

практиків, які працюють у сферах біології, наук про Землю, сільського 

господарства, медицини й економіки.  

 

Єжов В. М., Гриник І. В. Рослинництво 

декоративних культур: монографія. Київ: ПП 

«Комерційне підприємство «Укрсіч».  2017. 

304 с. 

В монографії представлено стислу історичну 

інформацію про розвиток рослинництва 

декоративних культур від прадавніх часів до 

нашого століття, значення для людства 

декоративних рослин як елементу соціуму, 

естетичної та економічної його складової. 

Надалі надається класифікація декоративних 

рослин, ботанічна та загальна біологічна 

характеристики окремих представників цих 

рослин по групах класифікації. Запропоновано 

розгорнуту характеристику технологій 

розмноження декоративних рослин, а також 

особливостей реалізації цих технологій для окремих видів рослин. Наводиться 

детальний аналіз існуючої законодавчої бази декоративного рослинництва 

України та напрямки її покращання. Окремо висвітлюється ринок декоративних 



рослин України, його динаміка за останні 15 років та основні чинники її змін. 

Обговорюються фактори регуляторного та наукового супроводження 

рослинництва декоративних культур. 

Розрахована на спеціалістів науки й виробництва аграрного комплексу. 

 

Варбанец Л. Д., Мацелюх Е. В. 

Пептидазы микроорганизмов и методы их 

исследования. Киев: Наукова думка, 2014. 327 

с. 

У монографії наведено сучасні дані, що 

стосуються пептидаз мікроорганізмів: 

класифікація, фізико-хімічні властивості і 

методи дослідження. Окремий розділ 

присвячено білковим інгібіторам пептидаз, які 

синтезуються мікроорганізмами. Приділено 

увагу також пептидазам з унікальними 

властивостями гідролізувати нерозчинні білкові 

субстрати: кератиназам, колагена- зам, еластазам 

і фібринолітичним пептидазам. 

Для мікробіологів, біохіміків, хіміків, 

викладачів, аспірантів і студентів, які 

досліджують пептидази мікроорганізмів. 

 

 

 

 

Гершензон З. С., Кожевникова В. А. 

Молифитофаги: аргирестииды и 

ипономеутиды фауны Восточной Европы. 

Киев: Наукова думка, 2016. 240 с. 

У монографії наведено нові й уточнені 

відомості щодо таксономічного різноманіття,  

класифікації, особливостей видоутворення і 

господарського значення аргірестиїд та 

іпономеутид фауни Східної Європи. Подано 

огляд трофічних зв’язків гусениць, 

характеристику морфобіологічних ознак та їх 

діагностичних особливостей для всіх 

розглянутих таксонів. Уперше узагальнено 

сучасні відомості щодо географічного 

поширення 262 видів з 26 родів молей світової 

фауни (крім Америки), які доповнено 36 видами з 10 родів для фауни Східної 

Європи. Для біологів-ентомологів, фахівців, які працюють у галузі захисту рослин, 



викладачів і студентів вищих навчальних закладів. 

 

 

Нагірний Ю. П., Бендера І. М., Вольвак 

С. В. Аналіз технологічних систем і 

обґрунтування рішень: підручник. 

Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 

2013. 264 с. 

Наведено основні напрями 

удосконалення інженерного забезпечення 

аграрного виробництва. Висвітлено питання 

методології системного аналізу і обґрунтування 

рішень в аграрній інженерії. Наведено сучасні 

методи і методики аналізу виробничих ситуацій, 

прийняття рішень на основі детермінованих та 

імовірнісних моделей, багатокритеріа-льної 

оцінки, а також в умовах невизначеності та 

ризику. Для студентів інженерних 

спеціальностей аграрного профілю. Буде 

корисний аспірантам і науковцям, а також 

фахівцям інженерно-технічної служби агропромислового комплексую. 

 

Мала Ю. І. Межа між лісостепом і 

степом: еколого-ценотична оцінка. Київ: 

Наукова думка, 2016. 168 с. 

У монографії викладено наукові основи і 

алгоритм дослідження геоботанічних меж з 

використанням сучасних методів і принципів 

вивчення флористичних, фітоценотичних та 

екологічних аспектів рослинного покриву. 

Детально розглянуто розвиток основних 

теорій, пов’язаних з формуванням контакту 

між рослинними угрупованнями, зокрема 

теорію континуальності-дискретності, теорію 

екотонів і меж. На основі фізико-географічних 

ознак показано формування перехідної смуги 

між зонами. Значну увагу приділено як 

класичним, так і сучасним методам 

дослідження рослинного покриву та обробки 

геоботанічного матеріалу. Проаналізовано 

екологічні особливості місцезростань 

погранично-ареальних видів на південній і північній межах поширення. 

Розглянуто фітоценотичні особливості межі, розроблено класифікаційні схеми 

степової, чагарникової та лісової рослинності. Описано алгоритм виділення 



екотону між природними зонами. Встановлено екологічні особливості екотону, 

півдня Лісостепу та півночі Степу. Виділено провідні диференціювальні й 

лімітувальні фактори для досліджуваних типів рослинності. Науково 

обґрунтовано та уточнено межу між лісостеповою і степовою зонами 

Правобережної України. 

Для екологів, біологів, географів та інших фахівців, які займаються 

відповідними проблемами. 

 

 

 

Картографія ґрунтів: підручник для студ. 

агроном., еколог., інженер, спец. вищих навч. 

аграр. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / 

Д. Г. Тихоненко та ін.  Xарків: Майдан, 2014. 

394 с.  
Викладено навчальний матеріал з 

картографування ґрунтів за програмою 

відповідного курсу, що передбачає ретельне 

ознайомлення майбутніх фахівців з методами 

ґрунтового картографування і складання 

ґрунтових карт; детально описано вимоги до 

геодезично-картографічної основи ґрунтових 

карт, генетичні та агровиробничі властивості 

ґрунту як компонента ландшафту. Окремі 

розділи присвячено ГІС-технологіям і методам 

дистанційного зондування Землі, які нині 

широко застосовуються під час ґрунтового знімання, а також розгляду 

особливостей різноцільового картографування ґрунтів – для потреб 

землеробства і підвищення родючості ґрунтів за різних форм власності на 

землю. Описано ґрунтові карти (з пакетом агрономічних і ґрунтово-екологічних 

картограм та науково обґрунтованих рекомендацій з раціонального 

використання та охорони земель) як носії вичерпної геоекоінформації, яку 

використовують фахівці при розробці моделей і сценаріїв сталого розвитку 

агросфери та нарощування економічного потенціалу в аграрному секторі, 

насамперед за рахунок ефективного використання ґрунтово-земельного ресурсу 

– головного національного багатства України. 

Адресовано студентам агрономічних спеціальностей агроуніверситетів, 

перш за все агрохімікам-ґрунтознавцям, екологам, а також 

інженерам-землевпорядникам, географам, геологам, картографам, геодезистам, 

фахівцям із земельного кадастру, моніторингу ґрунтів (загалом довкілля), 

охорони природи, лісознавцям, інфологам, працівникам дослідних установ, 

Центрдержродючосгі, держадміністрацій, а також студентам інших 

спеціальностей біоекологічного, географічного, геологічного, інженерного, 

педагогічного та інших спрямувань у вищих навчальних закладах III—IV рівнів 



акредитації. 

 

Лихочвор В. В., Петриченко В. Ф. 

Мінеральні добрива та їх застосування. Львів: 

НВФ Українські технології, 2012. 324 с. 

Подано значення макро- та мікроелементів у 

житті рослин, їх вплив на формування 

врожайності. Наведено характеристику основних 

макро- і мікродобрив. Розглянуто особливості 

удобрення найпоширеніших польових культур. 

Також висвітлюються питання листкового 

підживлення, розрахунку норм внесення 

мінеральних добрив, удобрення соломою. 

Для студентів і викладачів вищих аграрних 

закладів освіти, агрономів, керівників 

господарств, фермерів, фахівців дорадчих служб, 

менеджерів з агробізнесу. 

 

 

 

 

Ступень М. Г., Курильців Р. М., 

Радомський С. С, Таратула Р. Б. 

Автоматизація державного земельного 

кадастру: підручник.  Львів, 2011. 312 с. 

У навчальному підручнику висвітлено 

передумови створення автоматизованої системи 

державного земельного кадастру, розкрито 

основи побудови земельних інформаційних 

систем та формування автоматизованої системи 

державного земельного кадастру в Україні. 

Представлено порядок оформлення результатів 

робіт із землеустрою в електронному вигляді. 

Значна увага приділена формуванню та 

практичній розробці міських геоінформаційних 

систем. 

Підручник розрахований на керівників та 

спеціалістів органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, 

фахівців земельних органів та організацій, науковців, викладачів і студентів 

вищих навчальних закладів. 

 



 

 

 

Минів Р. М., Батюк Б. Б. Інноваційний 

менеджмент: навч. посіб. Львів : Сполом, 2011.  

132 с. 

У навчальному посібнику викладено 

теоретичні та методологічні основи вивчення 

інноваційного менеджменту. Розглянуто сучасні 

тенденції розвитку інноваційного менеджменту, 

концепції інноваційного розвитку, особливості 

інноваційного процесу, інноваційні потоки в 

середовищі менеджменту, реалізація нововведень 

на підприємстві, інноваційні стратегії та 

організаційні форми реалізації інновацій. 

Розраховано на студентів вищих навчальних 

закладів, аспірантів, викладачів, підприємців і 

керівників-практиків, які цікавляться проблемами 

інноваційного менеджменту. 

 

 

 

Грищук В. К. Соціальна відповідальність: 

навч. посіб. Львів: Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 2012.  152 с. 

Соціальна відповідальність є тим 

фундаментом, на якому розбудована вся система 

відносин у суспільстві і є необхідність наукового 

осмислення комплексу проблем цієї 

відповідальності. Предмет цього дослідження 

обмежений проблематикою загальних підходів до 

розуміння поняття, видів, підстав, форм,стадій 

реалізації та принципів соціальної 

відповідальності. Аналіз окресленої 

проблематики ґрунтується на якомога більшому 

узагальненні, посиланні на праці вітчизняних та 

зарубіжних науковців з тим, щоб дати можливість 

читачеві творчо осмислити їх погляди, зробити 

власні висновки щодо їх продуктивності, 

запропонувати своє розуміння, бачення розв′язання назрілих наукових проблем. 

 

 

 



 

Давидов О. С. Квантова механіка: 

підручник.  Київ: Академперіодика, 2012.  708 

с. 

Викладено фізичні основи та математичний 

апарат квантової теорії, нерелятивістського і 

квазірелятивістського руху частинок у зовніш-

ньому магнітному полі, теорії систем тотожних 

взаємодіючих частинок та подано опис 

різноманітних квантових явищ. Велику увагу 

приділено теорії представлення груп, теорії 

унітарних перетворень, теорії розсіювання та 

теорії квантових переходів. Викладено методи 

опису квантових систем за допомогою чисел 

заповнення (метод вторинного квантування), 

функцій Гріна та матриці густини, а також 

основи теорії незворотних процесів і теорії когерентних станів. Детально 

розглянуто важливе для практичного застосування канонічне перетворення 

Боголюбова — Тябликова та питання взаємодії електромагнітного 

випромінювання й частинок з речовиною. 

Для студентів класичних і технічних університетів. 

 

 

 

Михайлов В. А., Курило М. М. Базові 

терміни і поняття економічної геології : навч. 

посіб. Київ: ВПЦ «Київський університет», 

2015. 527 с. 

Викладено основні терміни і поняття 

економічної геології. Розглянуто 

загальногеологічні терміни і поняття, основні 

породоутворювальні та рудні мінерали, терміни і 

поняття, які стосуються геологорозвідувальних 

робіт, металічних, неметалічних і горючих 

корисних копалин, питань екології, гідрогеології 

та інженерної геології, геолого-економічної 

оцінки родовищ корисних копалин, основні 

економічні терміни. 

Розраховано на студентів геологічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 

 

 



 

Лишенко М. О. Ефективність 

функціонування сільськогосподарських 

підприємств на ринку зерна: наукові основи, 

стан, перспективи. Монографія. Буринь: ПП 

«Буринська районна друкарня», 2018. 321 с. 

Розглянуті особливості ефективності 

функціонування сільськогосподарських 

підприємств на ринку зерна в умовах ринкової 

економіки, виділені найбільш дієві шляхи 

підвищення економічної ефективності 

виробництва, зберігання й реалізації зерна. 

Для наукових працівників, викладачів, 

аспірантів та студентів, керівників аграрного 

сектору та органів управління різних рівнів, 

підприємців та всіх, кого цікавлять проблеми 

ефективного розвитку сільського господарства. 

 

 

 

Інтенсивні технології у молочному 

скотарстві: монографія /за ред. Т. В. Підпалої.  

Миколаїв, 2018. 250 с .  

  У монографії висвітлено результати наукових 

досліджень з оцінювання інтенсивних 

технологій вирощування ремонтного молодняку, 

вирощування молока і яловчини. Показано що 

інтенсивні технології виробництва грунтуються 

на урахуванні біологічних особливостей 

життєвих ритмів великої рогатої худоби, 

починаючи від одержання ремонтного 

молодняку, його вирощування «холодним» 

методом і створення комфортних умов 

утримання, годівлі та доїння корів, що 

забезпечує прояв високої продуктивності 

спеціалізованих молочних порід української та 

зарубіжної селекції.



 

 

 

Рижок 3. Р. Удосконалення системи 

оцінки сільськогосподарських угідь у 

контексті формування ринку земель : 

монографія  Львів : ТОВ «Галицька 

видавнича спілка», 2019. 231 с. 

У монографії розкрито суть оцінки земель, її 

види, методику-залежно від мети та методів 

проведення. Встановлено рівень регулювання 

земельних відносин в умовах їх трансформації 

за допомогою інструменту оцінки 

сільськогосподарських угідь. Досліджено стан 

земельних ресурсів та поставлено оцінку 

земельним відносинам у Львівській області. 

Удосконалено методику нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського 

призначення. Розкрито методичні особливості 

визначення ринкової вартості права оренди 

сільськогосподарських угідь. Удосконалено методику економічної оцінки 

земель, враховуючи сучасні умови господарювання. Обґрунтовано 

застосування даних оцінки земель сільськогосподарського призначення 

у формуванні умов сталого розвитку землекористування. 

Для широкого кола фахівців-землевпорядників, працівників органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, наукових працівників, 

викладачів, аспірантів, студентів землевпорядних факультетів вищих 

навчальних закладів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» та усіх тих, 

хто цікавиться сучасними проблемами вдосконалення оцінки 

сільськогосподарських угідь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Елементи технології виробництва 

високоякісного насіння пшениці озимої в 

Західному Лісостепу України : 

монографія / І. Волошук та ін. Львів : 

Сполом, 2017.  244 с.  

  Узагальнено головні питання технології 

вирощування пшениці озимої на насіння в умовах 

Західного Лісостепу України. 

Систематизовано інформацію з питань 

біологічних вимог культури, впровадження у 

виробництво продуктивних сортів, їх 

характеристика, вплив попередників, термінів сівби, 

передпосівної обробки насіння і позакореневого 

підживлення рослин біологічними препаратами на 

формування урожайності й посівних якостей 

насіння. 

Для фахівців сільського господарства і студентів і аспірантів учбових закладів. 

 

Куцик В I.,  Кліпкова О. І., Козьмук Н. І., 

Канцір І. А. Багатовекторний підхід до 

забезпечення фінансової стабільності : 

монографія.  Львів : Сполом, 2017.  204 с.  

Розкрито теоретичні положення сутності 

фінансової стабільності, її типологізацїї та моделей 

державного регулювання. Розглянуто проблеми 

забезпечення фінансової стабільності на макро- та 

макрорівні, проаналізовано чинники впливу на 

забезпечуючі фактори суперечності та недоліки 

цих процесів, які виступають чинниками 

посилення кризових явищ в економіці та 

створюють небезпеку стабільності держави. 

Здійснено оцінку сучасного стану національної 

економіки в контексті функціонування окремих її 

ланок, визначено тенденції їх еволюції, стан 

реформування системи забезпечення стабільного 

розвитку фінансового та промислового сектору національної економіки. 

Обгрунтовано стратегічні пріоритети та завдання реформування системи 

макропруденційного регулювання, детінізації економіки та імплементації 

інноваційного механізму забезпечення стабільності. 

Для фахівців у галузі економіки і фінансів, антикризового менеджменту, 

науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей та 

всіх, хто цікавиться сучасними проблемами функціонування фінансової 

складової національної економіки. 



 

Податковий атлас: особливості 

податкових систем країн світу: факульт / 

уклад. О. В. Шебаніна. Миколаїв : МНАУ, 

2017, 233 с. 

У книзі розглянуто роль та місце податків у 

розвитку різних країн світу, їх зв'язок з 

видатними подіями у цих країнах та значення, 

яке мають податки в історії розвитку культури 

людства. Також представлено дивовижні 

історичні та сучасні факти про оподаткування. 

Мета курсу - популяризація податків, 

підвищення податкової грамотності, розширення 

професійного та загального кругозору. 

 

 

 

 

 

 

 

Швиденко М. В., Ястреб Т. О. Ботаніка: 

навч. посіб. Харків: нац. аграр. ун-т ім. В. В. 

Докучаєва.  Xарків: ФОП Бровін О. В, 

2018.168 с. 

Висвітлено теоретичні питання будови і 

функціонування рослин на рівні клітин, тканин, 

органів, організму в цілому, а також їх взаємодії 

з довкіллям. Наведено систематику живих 

організмів і їх коротку характеристику. 

Розглянуто екологічні фактори, що впливають 

на рослинні організми, і теоретичні основи 

геоботанічних досліджень. Призначено для 

здобувачів спеціальностей 201 «Агрономія», 

202 «Захист і карантин рослин», 205 «Лісове 

господарство», 206 «Садово-паркове госпо-

дарство». 

 

 

 

 



Косолап М. П., О. П. Кротінов О. П. Система 

землеробства: навч. посіб.  Київ: «Логос», 2011.  

352 с. У навчальному посібнику висвітлено 

теоретичні основи, наведено великий за обсягом 

інформативно-довідковий матеріал із нової, 

перспективної для України енерго- та 

ресурсоощадної системи землеробства No-till. У 

сконцентрованому вигляді представлено технології 

вирощування найбільш поширених польових 

культур. При підготовці посібника автори 

опрацювали та узагальнили матеріали власних 

наукових досліджень і результати зарубіжного і 

вітчизняного практичного досвіду запровадження 

системи землеробства No-till. Посібник 

розрахований на працівників наукових установ, 

учених і спеціалістів агрономічних спеціальностей, 

викладачів, аспірантів, а також студентів сільськогосподарських навчальних 

закладів агрономічного спрямування, працівників окресленої галузі тощо. 

 

 

 

Патика Н. І., Нартюк О. В.  Зайнятість населення 

старшого працездатного віку: національна 

парадигма та зарубіжні імперативи: монографія 

Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. 272 с. 

В монографії висвітлено теоретичні засади 

зайнятості населення старшого працездатного віку та 

обґрунтовано методологію її дослідження, визначені 

сучасні тенденції забезпечення зайнятості населення 

старшого працездатного віку, в т.ч. в сільському 

господарстві, в контексті розвитку 

загальнонаціонального ринку праці, проаналізовано 

зарубіжний досвід забезпечення зайнятості наслення 

старшого працездатного віку, окреслено напрями 

удосконалення організаційно-економічного 

механізму забезпечення зайнятості населення 

старшого працездатного віку в Україні. 

Монографія призначена для науковців, державних 

службовців, фахівців, які цікавляться чи 

досліджують проблеми зайнятості населення. 

 

 

 

 



 

Воскобійник Галина. Свобода і далі: 

шлях української жінки до нового життя в 

Америці / Перекл. з англ. Алла Пермінова .  

Львів : «Піраміда», 2018.  284 с.  

Книжка спогадів Галини Воскобійник - це 

історія української жінки, якій вдалося вижити 

в часи репресій на рідній землі та в лихоліття 

Другої світової війни, вижити, щоб розпочати 

нове життя в Канаді, а згодом - у США. Ці 

зворушливі спогади дають змогу читачеві 

відчути багатогранність підприємливого 

досвіду вкраїнської родини на шляху до 

свободи та успіху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берн Ерік. Ігри, у які грають люди. 

Світовий бестселер із психології стосунків. 

Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. 256 с. 

 


