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Грещук Г. І. Організаційно-економічне 

та правове забезпечення розвитку 

землевпорядного механізму сталого 

сільськогосподарського землекористування: 

монографія. К.: ДКС-Центр, 2018. 308 с. 

У монографії визначено сутнісно-змістовну 

основу землевпорядного забезпечення сталого 

використання земель сільськогосподарського 

призначення. Узагальнено та поглиблено 

теоретико-методологічні засади функціонування 

землевпорядного механізму сталого 

сільськогосподарського землекористування. 

Обгрунтовано теоретичну і практичну сутність 

нової парадигми землевпорядного забезпечення 

сталого сільськогосподарського 

землекористування. Здійснено аналіз сучасного 

стану та проблем сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення в Україні. Визначено напрями 

організаційно-економічного забезпечення розвитку землевпорядного механізму 

сталого сільськогосподарського землекористування. Запропоновано шляхи 

удосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку землевпорядного 

механізму сталого сільськогосподарського землекористування. 

Монографія розрахована на фахівців у галузі земельних відносин, 

землевпорядників, а також вчених, викладачів, студентів. 

 

 



 

Коруняк П. С., Керницький І. С. Вібраційні 

машини у технологічних процесах та техно-

логіях : навч. посібн. Львів, Сполом, 

2019. 436 с. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 Викладено основні відомості про ефекти 

порджені вібрацією. На підставі вібраційної дії на 

оброблювальне середовище розглянуто 

технологічні процеси перемішування, 

віброоброблення, транспортування тощо. Значну 

увагу приділено технологічним операціям, що 

здійснюються під час транспортування. Показано 

ефективність використання вібрації у роботі 

виконавчих і допоміжних механізмів в галузі 

автоматизації технологічних процесів. Розглянуто 

питання проектування вібраційних машин, вибору 

динамної системи та методик їх інженерного 

розрахунку. Для студентів механічних та машинобудівних спеціальностей. 

 

 

 

Третяк А. М., Третяк В. М., 

Ковалишин О. Ф., Третяк Н. А. Економіка 

земельного ринку: базові засади теорії, 

методології, практики : монографія Львів : 

СПОЛОМ, 2019. 486 с.  | 

І 

Висвітлено особливості землі як економічного 

ресурсу в суспільних відносинах та суті ринкових 

земельних відносин, земельний ринок - форма 

організації земельних відносин, теорію 

формування і розвитку економіки земельного 

ринку, соціально-економічні закони розвитку 

ринкових земельних відносин, економіку І 

земельного ринку як основу комплексного аналізу 

земельних відносин, теорію інституціалізації 

економіки земельного ринку. Сформульовано 

поняття та суть земельних ділянок, землеволодіння і землекористування в 

Україні як товару і капіталу у ринковій економіці, загальну модель земельного 

ринку як інституту та і механізму управління капіталізацією і ростом економіки 

землекористування. Розкрито особливості формування земельного ринку в 

Україні та його розвитку. Досліджено законодавчо-нормативне забезпечення 

земельного ринку, інфраструктуру земельного ринку. Обґрунтовано роль 

землеустрою при підготовці об’єктів земельного ринку для задоволення попиту. 



Досліджено організацію системи попиту та пропозицій на земельному ринку, 

ринкову та неринкову оцінку вартості об’єктів земельного ринку, ринкові угоди 

та трансакційні витрати, сутність, структуру, функції й особливості ринку 

земельних ділянок власників земельних часток (паїв)! особливості формування 

ринку обігу земельних ділянок власників земельних часток (паїв). 

 Для наукових працівників, аспірантів, фахівців землевпорядних, 

природоохоронних та інших управлінських органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування, студентів вищих навчальних закладів. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Янишин Я. С., Зеліско Н. Б., 

Василина О. Р., Колач С. М. Мікроекономіка: 
основи теорії і практикум : навч. посіб. /Львів : 
Ліга- Прес, 2019.  191 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 на 

фактори виробництва, теорія загальної рівноваги 

ринкової системи: Звертається увага на практичне 

застосування принципів і законів 

мікроекономічної теорії. 

Навчальний посібник написаний 

відповідно до діючої програми курсу 

«Мікроекономіка». Пропонований посібник має 

системний характер і складений відповідно до змістовних вимог освітньо-

професійних програм бакалавра економічних спеціальностей. Містить виклад 

базових теоретичних засад, приклади розв ’язання задач, запитання та тести для 

самоперевірки та контролю засвоєння знань. Наведені алгоритми розв ’язання 

типових задач до кожної теми дисципліни, що дозволяє краще зрозуміти 

висвітлені теоретичні положення та розкрити основні методичні підходи 

сучасного мікроекономічного аналізу. 

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, 

аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами мікроекономіки. 



Морфологічна і фізико-хімічна діагностика 

грунтів : навч. посіб. / Гнатів П. С., Лагуні Н. І., 

Гаськевич О. В. Львів : Магнолія 2006, 2019. 

170 с. 

Посібник підготовлено відповідно до програми 

лабораторних занять з ґрунтознавства. Подано 

стандартизовані методики проведення польових і 

лабораторних досліджень ґрунтів, а також основ-

ний, необхідний для цього теоретичний матеріал, 

який сприятиме кращому засвоєнню курсу. 

Рекомендовано для фахівців освітнього ступеня 

«Бакалавр» спеціальностей 201 «Агрономія», 202 - 

«Садівництво та виноградництво», 203 - «Захист та 

карантин рослин», 101 «Екологія» вищих 

навчальних закладів III—ІV рівнів. 

 

 

 

 

Шевчук Р. С. Експлуатаційні показники 

автомобілів: практикум з розрахунку 

показників. Львів: Львівський національний 

аграрний університет, 2019. 171 с. 

У практикумі наведено вихідні дані й 

послідовність тягового розрахунку автомобілів, 

встановлення переліку їх експлуатаційних по-

казників, а також розрахунку зовнішньої 

швидкісної характеристики бензинового і 

дизельного автомобільних двигунів, тягової, 

динамічної й паливно-економічної характеристик, 

діаграми балансу потужності та показників 

розгону автомобілів. 

Для полегшення освоєння матеріалу і 

розрахунку експлуатаційних показників за 

індивідуальним завданням наводяться приклади 

розрахунку для автомобілів з бензиновим і 

дизельним двигунами. 

Практикум призначений для студентів інженерних спеціальностей, що 

вивчають експлуатаційні показники автомобілів і насамперед може бути 

корисним для студентів екстернатної, дистанційної та заочної форм навчання. 

 



 

Гулько Б. І., Плодівництво. Кісточкові 

культури: навч. посіб. Дубляни, 2019. 60 с. 

На основі сучасних досягнень науки та 

передового досвіду висвітлено історію, ареали 

поширення, харчове та лікувальне значення, 

біологічні особливості (ботанічний склад, 

характеристика основних видів, морфологія, ріст і 

плодоношення, реакція на екологічні фактори) та 

технології вирощування садивного матеріалу і 

виробництво плодів (закладання насаджень, 

системи утримання і обробітку грунту, удобрення, 

регулювання водного режиму, формування крон, 

обрізування плодоносних насаджень, збирання і 

товарна обробка врожаю). 

 

 

 

 

 

Екотоксикологія : навч. посіб. / В. В. 

Снітинський, П. Р. Хірівський та ін. Херсон : 

Олді-плюс, 2019. 396 с. 

У другому виданні навчального посібника 

отримали подальший розвиток основи 

екотоксикології, її понятійний апарат і загальні 

підходи до вивчення екотоксикантів. Докладно 

висвітлені біогенні токсини, їхнє значення для 

популяцій і функціональна роль у підтриманні 

стабільності природних екосистем, а також 

потреба збереження біорізноманіття, зокрема й 

отруйних видів. Викладені сучасні дані стосовно 

походження, поводження у довкіллі та небезпеки 

для людини техногенних екотоксикантів: хімічних 

елементів, отруйних сполук, стійких органічних 

забруднювачів, особливо шкідливих штучних 

хімічних канцерогенів. 

Навчальний посібник підготовлений для екологів. Він буде корисний 

аспірантам, науковцям і фахівцям сфери моніторингу й екоменеджменту, у 

контролі за якістю довкілля, а також в організації екобезпечного виробництва і 

природокористування. 



 

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

Дидів А. І. Органічне садівництво та 

виноградарство: навч. посіб. / за ред. Скосаревої 

Н. В. Львів: ПП «Інтерпрінт-М», 2019. 100 с. 

У навчальному посібнику викладено 

теоретичні основи впровадження і організації 

органічного садівництва та виноградарства. 

Висвітлено нормативно-правове забезпечення, 

основні засади обробітку ґрунту, системи 

удобрення, питання сортової політики, а також 

елементи захисту рослин від хвороб, шкідників та 

бур’янів. 

Для студентів вищих навчальних закладів, які 

навчаються за освітньо-професійними програмами 

«Агрономія», «Захист і карантин рослин», 

«Садівництво та виноградарство». Буде корисний 

для бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів спеціалізованих ліцеїв та коледжів, 

фермерів та садівників. 

  

   

Яремко Ю. І. Розвиток сільських 

територій в економічному просторі регіону: 

інституційні механізми та інструменти: 

монографія Херсон: Видавець Грінь Д. С., 2013 

326 с. 

Книгу присвячено дослідженню теоретико-

методологічних засад та розробці практичних 

рекомендацій з формування та функціонування 

інституційних механізмів розвитку сільських 

територій в економічному просторі регіону. 

Досліджено теоретичні та методологічні засади 

формування та 

функціонування інституційних механізмів 

економічного розвитку сільських територій на 

регіональному рівні. Здійснено оцінку й визначено 

особливості розвитку сільських територій регіону 

Розроблено концепцію інституційної підтримки економічного розвитку 

сільських територій на регіональному рівні. Розроблено регіональну стратегію та 

інституційні механізми управління соціально-економічним розвитком сільських 

територій. 

Сподіваємось, що книга стане в нагоді науковцям, економістам, керівникам та 

працівникам органів державної влади, студентам та всім тим, хто цікавиться 

проблемами розвитку сільських територій. 



 

Яців І. Б., Соловей Ю. І. Участь малих 

виробників сільськогосподарської продукції 

в інтегрованих структурах: монографія. 

Львів : Видавництво АТБ «НВК» 2019 182 с. 

У монографії висвітлено теоретичні аспекти 

формування інтегрованих структур у системі 

аграрного виробництва та участі в цьому процесі 

малих сільськогосподарських виробників. 

Викладено результати дослідження стану та 

умов розвитку інтегрованих структур малих 

сільгоспвиробників. Обгрунтовані заходи, 

направлені на стимулювання розвитку 

кооперативних структур та кластерних утворень 

за участю малих агрови- робників, 

удосконалення інституційного забезпечення 

відповідних процесів. 

Для наукових працівників, керівників 

сільськогосподарських підприємств та їх об 

єднань, спеціалістів органів державного управління, викладачів і студентів закладів 

вищої освіти. 
 

Практичний посібник для фермера 

(організаційно-економічні та правові аспекти) 

/Янишин Я. С.,  та ін./ за заг. ред. 

Янишина Я. С. Кам'янка-Бузька: КП 

«Кам'янка-Бузька районна друкарня». 2019. 

220 с. 

Видання містить найпоширеніші 

питання щодо теоретичних аспектів та 

практичної складової організації і діяльності 

фермерських господарств як форми 

підприємницької діяльності в сільському 

господарстві. У виданні окреслено суть 

фермерських господарств, порядок їх створення, 

реєстрації, виробничої діяльності, фінансово-

розрахункових відносин, страхування, 

оподаткування та обліку.  

Видання розраховане на фахівців у сфері 

аграрного бізнесу, фермерів, членів особистих 

селянських господарств, науковців, викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів – 

усіх, хто цікавиться окресленими питаннями. 

 

 



 

Черевко Г. В., Глубіш Л. Я. Організація 

взаємодії із стейкхолдерами: навч. посібник. 

Львів, «Магнолія 2006», 2019. 267 с. 

Навчальний посібник дає відповіді на запити, 

пов 'юані із сучасними проблемами прийняття 

управлінських рішень в умовах економічної 

невизначеності, завдяки використанню 

методології стейкхолдер-менеджменту. У 

логічній послідовності викладено теоретичні 

основи стейкхолдер- менеджменту, акцентовано 

увагу на методиці та інструментарії стейкхолдер-

аналізу, а також розглянуто основні підходи до 

організації взаємодії із стейкхолдерами та 

визначення її результативності. Навчальний 

посібник містить результати доробку 

закордонних фахівців зі стейкхолдер-менеджменту. До кожної теми наведені 

питання для самоперевірки, а також тестові завдання до кожного розділу, що дає 

можливість самостійного освоєння навчального матеріалу з дисципліни 

«Організація взаємодії із стейкхолдерами». 

Призначений для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», а також може бути корисним для 

бізнес-структур. 
 

 

 

 

 

Вдосконалення фінансово-кредитного 

механізму забезпечення інноваційного 

розвитку аграрної економіки і села. 

Теоретико-практичні аспекти. Колективна 

монографія /за  заг. редакцією О. В. Грицини. 

Дубляни: ЛНАУ, 2019. 185 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б., 

Мироненко Н. В. Українсько-англійський  

словник базової термінології у сфері 

інформаційних технологій. Львів-Дубляни: 

ЛНАУ, 2019. 100 с. 

Українсько-англійський словник базової термінології 

у сфері інформаційних  технологій містить терміни 

та термінологічні вирази в галузі інформатики, 

1програмування і обчислювальної техніки: мови та 

системи програмування, операційні системи, системи 

управління базами даних, носії інформації, 

персональні комп ’ютери.  

Для викладачів, науковців, фахівців, студентів, 

які займаються розробкою програмного 

забезпечення, обслуговуванням, вивченням та 

використанням ЕОМ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ПРОВАДЖЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ЕКОНОМІЦІ КРАЇН V-4. SCIENTIFIC 

WORKS Bratislava, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

English for Students in Agronomy» з англійської 

мови для студентів 3-го курсу факультету 

агротехнологій та екології: навч. 

посібник/Л. М. Гуня, Львів: ЛНАУ, 2019. 125 с. 

Посібник складається з 20 уроків (Units), кожен з 

яких містить тексти за фахом і систему вправ, 

спрямованих на активізацію лексичних та 

граматичних особливостей, вироблення навичок 

перекладу англомовної літератури 

сільськогосподарської сфери, засвоєння термінології, 

анотування спец тексту, перевірку розуміння 

прочитаного. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б., 

Мироненко Н. В. Українсько- англійський 

словник базової термінології у сфері туризму. 

Львів -  Дубляни: ЛНАУ, 2019. 210 с. 

 

Українсько-англійський словник термінів 

сфери туризму містить близько 7200 термінів та 

термінологічних виразів а туристичної індустрії, 

готельної справи, ресторанного сервісу та 

споріднених сфер. 

Для студентів, науковців, керівників і 

практичних працівників, органів управління, 

студентів, які працюють у сфері туризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК ДРУГА 

ІНОЗЕМНА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 3
 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

УСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ. навч.посіб. / 

О. Я. Іщенко, С. Ю. Коваль.  Львів : ЛНАУ, 

2019. 142 с. 

Посібник містить вправи різних ступенів 

складності, таблиці та тести для самоконтролю, 

які допоможуть зрозуміти правила та 

особливості англійської граматики. 

Навчальний посібник призначений для 

студентів усіх факультетів, які починають 

вивчати англійську мову як другу іноземну. 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Добровольська С. Р., Опир М. Б., 

Панчишин С. Б. Українсько-англійський 

словник найуживаніших сільсько-

господарських термінів. (Частина ІІ). Львів: 

ЛНАУ, 2019. 202 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страдч: місце благодаті неба. Посібник 

для наставників академічних груп Львівського 

національного аграрного університету/ упор. Р. 

Шевчук. Рукопис, 2009. 19 с. 

Посібник висвітлює коротку історію села 

Страдч, печерного монастиря та Хресну дорогу – 

дорогу до світла Правди, світла Віри, Надії 

Любові. Призначено для виховної роботи зі 

студентами Львівського Національного аграрного 

університету, а також для небайдужих до 

історичної спадщини українського народу. 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник матеріалів Звітної студентської 

наукової конференції за результатами науково-

дослідної роботи у 2019 р. / за заг. ред. 

Я. С. Янишина, Г. В. Марків, Р. 1. Содоми. 

Кам’янка-Бузька, 2020.  464 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 2019 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. 

 

 

 



 

Новаковський Л. Я. Чом, чом, земле моя: 

роздуми про землекористування. Київ: Аграрна 

наука, 2020. 516 с. 

Книга представляє безпосереднього учасника 

земельної реформи в Україні, земельного політика, 

громадського діяча, видатного вченого в галузі 

землевпорядкування та охорони землі академіка 

НААН Л. Я. Новаковського. 

Узагальнено практичний досвід, наукові 

результати в галузі реформування земельних 

відносин в Україні, розроблення земельного 

законодавства на принципах його екологізації, 

обгрунтування системи формування наукових 

основ землеустрою, розвитку ринкових відносин. 

Згадано про учителів і соратників автора, його 

учнів, акцентовано на сучасних проблемах 

реалізації права власності на землю, розкрито 

міжнародну діяльність Інституту землеустрою та його відновлення, наведено 

низку публікацій у періодичній пресі. 

Розраховано на науковців, землекористувачів і широкий загал читачів, 

зацікавлених проблемами використання та охорони земель. 
 
 

 

 
 

 
 

Сохнич А. Я., Богіра М. С., Яремко Ю. Л., 

Стойко Н. Є. Державний контроль за 

використанням земель. Підручник. Львів: 

ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. 240 с. 

У підручнику розкрито теоретико-правові 

засади здійснення контролю за використанням та 

охороною як природних ресурсів, так і 

земельних ресурсів зокрема. Наведено загальну 

характеристику природно-ресурсного потенціалу 

України. Охарактеризовано організаційно-

правові засади природокористування та охорони 

навколишнього природного середовища. 

Описано розвиток контролю за використанням і 

охороною земель в Україні та зарубіжний досвід 

у цій сфері. Особливу увагу відведено 

здійсненню державного контролю за 

використанням та охороною земель в Україні, а 

також відповідальності за порушення норм 

земельного та природоохоронного законодавства України. 

    Підручник призначений для студентів спеціальності «Геодезія та 

землеустрій». Також пропонований матеріал може бути корисний для фахівців 

різного профілю, діяльність яких пов’язана з використанням і охороною як 

земельних, так і природних ресурсів в цілому. 
 
 



 

Сохнич А. Я., Богіра М. С., Стойко Н. Є. 

Державний контроль за використанням земель: 

Навчальний посібник-практикум. Львів: 

ЛНАУ, 2019. 120 с. 

Висвітлюється навчальний матеріал, що 

стосується дисципліни «Державний контроль за 

використанням земель», зокрема, питання 

організації ведення контролю за використанням і 

охороною земельних ресурсів. Матеріали, подані у 

навчальному посібнику-практикумі, відповідають 

чинному законодавству України. 

Пропонований посібник-практикум 

призначений для студентів спеціальності 

«Геодезія та землеустрій», а також може бути 

корисним спеціалістам різного профілю, 

діяльність яких пов’язана з контролем за використанням і охороною земель. 
 

 
 

 
 

 

 

Лучко Й. Й., Ковальчук В. В., Кархут І. І. 

Термонапружений стан конструкційних 

бетонів, залізобетонних і сталебетонних 

конструкцій та мостів Монографія. Львів: 

Світ, 2020. 326 с.  

У монографії наведено результати та аналіз 

впливу температурних навантажень на фізико-

механічні властивості конструкційних і 

спеціальних бетонів. Розглянуто локально і 

імпульсні термомеханічні та радіаційні впливи. 

Зокрема, радіаційне випромінювання та процеси 

теплопередачі і розподіл температури в об’ємі 

бетону та лазерне опромінення таких бетонів. 

Подано розв’язки задач із розрахунку та 

розподілу температурних навантажень у 

залізобетонних та сталебетонних конструкціях, 

які працюють при підвищених температурних навантаженнях. Також досліджені 

термонапружений стан транспортних споруд з металевих гофрованих 

конструкцій. У цих конструкціях показано розподіл температурних теплових 

потоків та створені моделі розрахунку термонапруженого стану мостових 

конструкцій. 

Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проекту-

ванням та експлуатацією технологічного обладнання інженерних металевих 

конструкцій, будівель і споруд, а також для викладачів, аспірантів і студентів 

відповідних спеціальностей вищих навчальних закладів. 



 
Лучко Й. Й., Ковальчук В. В., Кравець І. Б. 

Мости і труби з гофрованих металевих 

конструкцій та моніторинг ґрунтових основ 

доріг і споруд Львів: Світ, 2020. 272 с.  

У монографії викладено й узагальнено 

перспективи застосування транспортних споруд із 

металевих гофрованих конструкцій та здійснено 

оцінку їх несучої здатності. Зокрема, детально 

описано сучасні малі мости та водопропускні 

труби із металевих гофрованих конструкцій і 

створено методики оцінки їх несучої здатності та 

довговічності. Розв язано задачі тиску ґрунту на 

металеву гофровану конструкцію та визначено 

тиск відсіку ґрунту на споруду. Наведено розв’язки 

задач, що описують механічні процеси які 

відбуваються в ґрунтовому масиві при прокладці труб закритим способом методом 

проколу та продавлювання. Описано також результати досліджень моніторингу 

ґрунтових основ доріг і споруд та прокладки із застосуванням георадіолокаційного 

методу. 

Монографія призначена для науковців, інженерно-технічних працівників 

проектних, будівельних та експлуатаційних організацій а також для викладачів і 

студентів, які навчаються за будівельними спеціальностями. 

 



Лучко Й. Й.  Розподіл температури в 

металевих конструкціях та їх термонапружений 

стан Монографія. Львів: Каменяр, 2019.  356 с. 

У монографії наведено розв’язки задач з 

визначення розподілу температури та 

термонапруженого стану металевих конструкцій в 

різних галузях. Зокрема, розглянуто оптимізацію та 

розподіл тепла у стаціонарному контакті і змінний 

термонапружений стан у контактних задачах. 

Досліджено термопружність та моделювання 

процесу теплоутворення колеса і рейки, кусково 

однорідної пластини та залишкових напружень у 

зварних конструкціях. Описано розрахунок 

металевих конструкцій та визначено трибологічні 

ефекти у рухомих осесиметричних з’єднаннях та 

наведено термічний синтез чавунів. Досліджено 

термонапружений стан елементів конструкцій за умов локального 

термомеханічного навантаження. Наведено визначення температурних напружень 

у металевих конструкціях за різних теплових навантажень. 

Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються 

проектуванням та експлуатацією технологічного обладнання інженерних 

металевих конструкцій, будівель і споруд, а також для викладачів, аспірантів і 

студентів відповідних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 

Таратула Р. Б. Інформаційне забезпечення 

системи збалансованого землекористування в 

Україні: Львів : ТОВ «Галицька видавнича 

спілка», 2019.  304 с. 

У монографії визначено сутність і роль 

інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами. Удосконалено теоретичні 

засади інформаційного забезпечення системи 

збалансованого землекористування. Обґрунтовано 

методологічні основи формування еколого-

економічного механізму інформаційного 

забезпечення управління земельними ресурсами. 

Здійснено аналіз сучасного стану та проблем 

інформаційного забезпечення землекористування в 

Україні. Запропоновано інтегровану модель системи 

інформаційного забезпечення управління 

земельними ресурсами в контексті збалансованого землекористування. 

Обгрунтовано шляхи підвищення еколого-економічної ефективності 

інформаційного забезпечення збалансованого землекористування в Україні. 
Монографія розрахована на фахівців у галузі землеустрою та кадастру, державних 

службовців, керівників, землекористувачів, а також учених, викладачів, студентів. 



Ступень Р. М. Ринок земель 

сільськогосподарського призначення в 

Україні: стан та перспективи розвитку: 

монографія. К.: ДКС-Центр, 2018. 304 с. 

У монографії визначено сутність та 

концептуальні засади функціонування ринку 

земель сільськогосподарського призначення. 

Удосконалено теоретико- методологічні основи 

еколого-економічного забезпечення розвитку 

ринку земель сільськогосподарського 

призначення. Проаналізовано сучасний стан та 

тенденції розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення в Україні. 

Визначено напрями підвищення ефективності 

функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення. 

Запропоновано шляхи вдосконалення системи 

регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано 

стратегічні пріоритети розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення в Україні. 

Монографія розрахована на фахівців у галузі економіки сільського 

господарства, державних службовців, керівників, землекористувачів, а також 

учених, викладачів, студентів. 

 

Вчені Львівського національного 

аграрного університету виробництву: 

каталог інноваційних розробок / за заг. ред. 

В. В. Снітинського, І. Б. Яціва. Вип. 19. 

Львів: Львів: ЛНАУ, 2019. 105 с. 

Висвітлено основні технічні розробки та їх 

технічні характеристики за результатами 

досліджень науковців Львівського 

національного аграрного університету з 

напрямів: технології у рослинництві і 

тваринництві, біологічні технології; механіка та 

енергетика сільського господарства; 

будівництво та архітектура; організація 

виробництва та економіка 

сільськогосподарських підприємств; 

землевпорядкування. 

Рекомендується власникам, керівникам і 

фахівцям підприємств агропромислового 

комплексу. 
 


