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Землеробство: навчальний посібник / І. Д. Примак, 
Л. В. Єзерковська, Ю. В. Федорук та ін. ; за ред. І.Д. 
Примака. – Вінниця : ТОВ "ТВОРИ", 2020. – 578 с.

Розкриті фактори життя рослин і закони 
землеробства, показники родючості і окультуреності 
ґрунту, водний, повітряний і тепловий режим. 
Висвітлено теоретичне обґрунтування сівозмін, їх 
класифікація, принципи чергування культур та їх 
місце в сівозмінах; основи раціонального 
механічного обробітку грунту. Рекомендовані 
енергозберігаючі і ґрунтозахисні системи 
механічного обробітку ґрунту. Висвітлено 
класифікацію ерозійних процесів, фактори водної і 
вітрової ерозії. Обгрунтована необхідність 
відтворення родючості грунту і проектування 
адаптивно-ландшафтних систем землеробства у 
контексті сталого розвитку, нової біосферної 
парадигми природокористування і закону ноосфери 
В.І. Вернадського.
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Агробіологічне обгрунтування вирощування 
зернових культур в зоні Степу: монографія / Є.О. 
Домарацький, В.В. Базалій, М.О. Бойко, В.І. Пічура. 
– Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 334 с. – Бібліогр.: с. 
280-332.

У монографії відображено комплексне дослідження 
наукових та практичних засад формування 
продуктивності, особливостей росту і розвитку, 
адаптивних властивостей та 
конкурентоздатності рослин сучасних сортів 
пшениці озимої і гібридів зернового сорго, 
агробіологічне обгрунтування та розробка на цій 
основі оптимальних параметрів площі живлення 
рослин за різних строків сівби культур з 
подальшою інтенсифікацією виробництва 
товарного зерна і підвищенням ефективності 
функціонування зернового підкомплексу зони 
Степу. 



5

Механічний обробіток грунту: історія, теорія, 
практика: навч. посіб. / І. Д. Примак, О. Б. Панченко, 
Л. В. Богатир та ін. ; за ред І.Д. Примака. – Вінниця : 
ТОВ "ТРОРИ", 2019. – 428 с.

Висвітлено теоретичні і практичні основи 
раціонального механічного обробітку грунту; 
заходи обробітку, спрямовані на вирішення 
проблем ущільнення грунтів, захисту їх від ерозії і 
контролювання бур`янів в агрофітоценозах. 
Узагальнені дослідження і передовий виробничий 
досвід щодо водно-повітряного, теплового і 
поживного режимів, мінімізації обробітку і 
підсилення його грунтозахисної ролі, 
удосконалення заходів і способів обробітку грунту 
в сучасних адаптивних системах землеробства. 
Рекомендовані енергозберігаючі і ґрунтозахисні 
системи механічного обробітку ґрунту стосовно 
різних грунтово-кліматичних зон і підзон України. 
Значну увагу приділено історії розвитку наукових 
основ механічного обробітку грунту.
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Землеробство на еродованих грунтах: 
навчальний посібник / І. Д. Примак, О. Б. Панченко, 
Ю. В. Федорук та ін. ; за ред. І.Д. Примака. – 
Вінниця : ТОВ "ТВОРИ", 2018. – 400 с. – Бібліогр.: 
с.394-396.

Висвітлено класифікацію ерозійних процесів, 
історю і теоретичні основи ерозіоведення, 
фактори водної і вітрової ерозії, властивості і 
класифікацію еродованих і дефльованих грунтів. 
Розкриті найбільш поширені заходи захисту 
грунтів від ерозійних і дефляційних процесів: 
контурно-меліоративну организацію території, 
смугове розміщення сільськогосподарських 
культур, грунтозахисні сівозміни, протиерозійний і 
протидефляційний механічний обробіток грунту, 
регулювання висоти снігового покриву та 
інтенсивності його танення, лукомеліоративні 
заходи, водорегулювальні лісосмуги, протиерозійні 
гідротехнічні споруди, меліорацію яружних і 
схилових земель.
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Яцук, І. П.   Екологічні індикатори зеленого 
зростання сільського господарства: монографія / 
І. П. Яцук, Л. І. Моклячук. – Київ : ДІА, 2018. – 384 с. 
– Бібліогр. в кінці кожн. розд.

У монографії наведено результати аналізу 
процесів розвитку сільського господарства з 
використанням розроблених екологічних 
індикаторів зеленого зростання. Проведено оцінку 
та порівняння індикаторів еколого-агрохімічного 
моніторингу грунтів з розробленими екологічними 
індикаторами зеленого зростання сільського 
господарства. Підтверджено необхідність 
переходу до зеленого зростання сільського 
господарства України на основі збалансованого 
ведення сільгоспвиробництва (за розрахунками 
балансу гумусу та поживних речовин у 
землеробстві кожної області).
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Цілющі бур'янисті рослини: використання в медицині та 
ветеринарії: навчальний посібник / І.Д. Примак, (...), С.М. 
Левандовська, В.В. Скиба, О.Б. Панченко, Л.В. Богатир, В.М. 
Караульна, Н.М. Федорук, Ю.В. Федорук, І.А. Покотило, І.А. Панченко, 
В.С. Хахула. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – 232 с. – Бібліогр.: с.224-227.

Викладено біологічно активні, лікарські та отруйні речовини в 
рослинах бур'янів, а також методику збору, сушіння і зберігання 
органів цих рослин. Висвітлені лікувальні властивості 160 видів 
бур'янів, можливість окремих видів проявляти отруйну і шкідливу 
дію на людину і сільськогосподарських тварин. Надані правила 
виготовлення лікарських форм із рослинної сировини (настої, 
відвари, збори, чаї, соки, порошки, настоянки, рідкі екстракти, 
сиропи, мазі). Зроблені застереження щодо протипоказань 
застосування окремих видів бур'янів і лікарських форм окремим 
віковим групам населення і тварин.

Цілющі, отруйні і шкідливі бур'янисті рослини в землеробстві 
України: навчальний посібник / І. Д. Примак, Н. П. Садовська, С. М. 
Левандовська та ін. ; за ред. І.Д. Примака. – Вінниця : ТОВ "Нілан-
ЛТД", 2017. – 200 с. – Бібліогр.: с.197

Викладено біологічно активні, лікарські та отруйні речовини в 
рослинах бур'янів, а також методику збору, сушіння і зберігання 
органів цих рослин, гербаризацію і методику вивчення бур'янів. 
Викладено морфологію, біологію, екологію і поширення цілющих, 
отруйних і шкідливих бур'янистих рослин. Висвітлені  можливість 
окремих видів проявляти отруйну і шкідливу дію на людину і тварин 
та заходи контролювання отруйних і шкідливих видів у 
вітчизняному землеробстві.
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Дубовий, В. І.   Фітотронна агроекологія: 
монографія : в 2-х т. Т.1. Фітотронно-селекційні 
технології зернових культур / В. І. Дубовий. – Херсон 
: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 380 с. – Бібліогр.: с.326-356.

У монографії представлено результати наукових 
досліджень з вивчення росту і розвитку зернових 
колосових культур, а також овочевих, плодових і 
лікарських тропічних культур в умовах штучного 
клімату за 1978-2019 рр. Монографія складається з 
двох частин. У першій частині показані результати 
досліджень за 1978-1990 рр., представлені детальні 
методичні основи вирощування озимої і ярої 
пшениці та озимого і ярового ячменю в умовах 
штучного клімату та їх вплив на фізіолого-біохімічні 
показники рослин і насіння в умовах штучного 
клімату та поля. Для науковців, викладачів, фахівців 
сільського господарства.
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Технологічне проектування в органічному 
виробництві: навчально-методичний посібник для 
самостійної роботи та практичних занять студентів 
агробіотехнологічного факультету / М.М. Сенчук. – 
Біла Церква : БНАУ, 2020. – 93 с.

Навчально-методичний посібник призначений для 
виконання практичних занять і самостійного 
навчання та оцінки рівня знань студентів з 
дисципліни "Технологічне проектування в 
органічному виробництві". У посібнику 
представлені питання, пов'язані з розрахунками 
технологічних заходів для впровадження 
органічного виробництва сільськогосподарської 
продукції також подано основні правила з охорони 
праці під час виконання практичних занять. 
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Рожков, А. О.   Рослинництво: підручник / А. О. 
Рожков, Є. М. Огурцов. – Харків : Друкарня Мадрид, 
2019. – 380 с. – Бібліогр.: с.378.

У підручнику висвітлено еколого-біологічні, 
агробіологічні, агротехнічні основи рослинництва. 
Представлено біологію і технологію вирощування 
польових культур - зернових, зернобобових, 
технічних (буряків цукрових, олійних, ефіроолійних, 
прядивних, бульбоплідних тощо), баштанних, 
наркотичних культур, кормових трав польової 
культури. Розкрито основи програмування врожаїв 
сільськогосподарських культур. Для бакалаврів 
агрономічних спеціальностей вищих аграрних 
закладів освіти III-IV рівнів акредитації.
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САДІВНИЦТВО ТА ПЛОДІВНИЦТВОСАДІВНИЦТВО ТА ПЛОДІВНИЦТВО
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Меженський, В. М.   Систематика і класифікація 
плодових рослин: навч. посіб. / В. М. Меженський, 
Л. О. Меженська. – Київ : Ліра-К, 2018. – 636. с. – 
Бібліогр.: с.635

У навчальному посібнику викладено історію 
систематики рослин від прадавніх часів до 
сучасності. Розглянуто основні класифікаційні 
системи вищих рослин та родів плодових рослин, 
представники яких занесено до Державного 
реєстру сортів придатних для поширення в 
Україні. Для викладачів, студентів, фахівців у 
галузі ботаніки і садівництва.
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Меженський, В. М.   Систематика і класифікація 
плодових культур: навч. посіб. / В. М. Меженський, 
Л. О. Меженська. – Київ : Ліра-К, 2019. – 599 с.

У посібнику висвітлено історичні питання 
розвитку класифікаційних систем плодових 
культур, упорядковано основні ботанічні, ботаніко-
господарчі, господарчі та інші системи. 
Запропоновано новації: Juglans subsect. 
Trachycaryon (Dode ex W.E. Manning) Mezhenskyj, 
comb et stat. nov.; Malus subg. Docynia (Decaisne) 
Mezhenskyj, comb et stat. nov.; Malus subg. Docynia 
(Decaisne) Mezhenskyj, comb et stat. nov.; Malus 
delus (francht) Mezhenskyj, comb. nov.; Malus indica 
(Wallich) Mezhenskyj, comb. nov. Навчальний 
посібник розроблений для підготовки магістрів зі 
спеціальності 203 "Садівництво та 
виноградарство" у вищих навчальних закладах III-
IV рівнів акредитації, викладачів, фахівців у галузі 
садівництва і ботаніки, садівників-аматорів.
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Ампелографический атлас сортов и форм 
винограда селекции Национального научного 
центра "Институт виноградарства и виноделия 
им. В.Е. Таирова" / В.В. Власов, Н.А. Мулюкина, 
Л.В. Джабурия и др. – Киев: Аграрна наука, 2014. – 
138 с.

Изложены ампелографические и хозяйственные 
признаки сортов винограда селекции ННЦ "ИВиВ 
им. В.Е. Таирова", даны общие рекомендации по их 
ведению. Для научных работников, студентов, 
специалистов агропромышленного комплекса в 
области виноградарства, фермеров, 
виноградарей-любителей.
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Меженський, В. М.   Основи наукових досліджень у 
садівництві. Розрахунки в Microsoft Excel: навч. 
посіб. / В. М. Меженський. – Київ : Ліра-К, 2018. – 212 
c.

У навчальному посібнику розглянуто теорію і 
практику статистичної обробки даних для 
підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальності 
203 "Садівництво та виноградарство" у вищих 
навчальних закладах III-IV рівнів акредитації. Для 
викладачів та студентів вишів.
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Меженська, Л. О.   Колекція НУБіП України 
плодових і декоративних рослин / Л. О. 
Меженська, В. М. Меженський, Б. Є. Якубенко. – 
Київ: Ліра-К, 2018. – 107 с. – Бібліогр.: с.90-106.

У виданні описано історію створення колекції 
нетрадиційних (малопоширених) плодових й 
декоративних рослин НУБіП України у 
відокремленому підрозділі університету 
"Агрономічна дослідна станція". Нині колекція 
налічує 284 видів дерев та чагарників 52 родів 16 
родин, в тому числі 552 сортів і дрібних форм. 
Загальна кількість зразків 1183. Наведено 
відомості про інтродукційний номер, видову й 
сортову назву та походження колекційних зразків. 
У зв'язку з токсономічними змінами в роді Sorbus 
s.1. запропоновано чисельні нові комбінування в 
родах Aria, Hedlundia i Micromeles (Rosaceae). Для 
ботаніків, дендрологів, садівників, викладачів та 
студентів вишів.
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ЛІСІВНИЦТВО. САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВОЛІСІВНИЦТВО. САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
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Фурдичко, О. І.   Першопостаті українського 
лісівництва: нариси до лісової історії / О. І. 
Фурдичко, В. Д. Бондаренко. – Львів : ВАТ 
"БІБЛЬОС", 2000. – 372 с. – Бібліогр.: с.364.

У книзі розглядаються історичні аспекти розвитку 
лісового господарства в Україні. Наводяться 
біографічні матеріали, присвячені провідним діячам 
українського лісівництва XIX - XX століття, 
зусиллями яких формувалася й утверджувалася 
самобутність українського лісівничого досвіду та 
науки. Для наукових працівників, студентів, 
спеціалістів лісогосподарського виробництва і 
всіх, хто цікавиться питаннями розвитку і 
становлення українського лісівництва.
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Вакулюк, П. Г.   Нариси з історії лісів України / П. 
Г. Вакулюк. – Фастів : Поліфаст, 2000. – 624 с. – 
Бібліогр.: с.622.

У виданні викладено історію українського лісу, як 
складову частину загальної історії українського 
народу. На матеріалах архівів, досліджень автора і 
літературних джерел висвітлюється значення лісу 
і захисних лісонасаджень у природі, житті та 
побуті українського народу, історія лісовідновлення 
та лісорозведення, розвитку лісової науки, зміна 
лісистості України, роль лісничого у створенні 
лісів майбутнього. Для лісівників, природознавців, 
екологів, студентів лісогосподарських вузів і 
технікумів, учителів біології і географії.
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Інструкція з проектування, технічного 
приймання, обліку та оцінки якості 
лісокультурних об'єктів / Державний 
комітет лісового господарства України. – 
Київ, 2010. – 73 с.

Довідник з лісового фонду 
України: за матеріалами 
державного обліку лісів станом 
на 01.01.2011 року. – Ірпінь, 2012. 
– 130 с.

Довідник лісового фонду 
укладений спеціалістами 
виробничо-технологічного 
відділу ВО "Укрдержліспроект" 
за матеріалами державного 
обліку лісів станом на 01.01.2011 
року.
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Дудин, Р. Б.   Консервація, реставрація та 
реконструкція садово-паркових об'єктів: навчальний 
посібник / Р. Б. Дудин, С. В. Роговський, Н. М. Крупа. – 
Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 258 с. – Бібліогр.: 
с.234-240.

У навчальному посібнику викладено основні завдання і 
методи відновлення парків-пам'яток садово-паркового 
мистецтва, подано сучасну класифікацію парків, 
описано порядок проведення передпроектних 
досліджень у паркових насадженнях, а також сучасний 
стан насаджень старовинних парків. Відповідно до 
нормативних вимог, наводиться склад, порядок 
розроблення і зміст проектно- кошторисної 
документації. Описано технологічні аспекти 
консервації, реставрації та реконструкції паркових 
насаджень. Для студентів, аспірантів вищих 
навчальних закладів спеціальностей "Садово-паркове 
господарство" та "Містобудування" (спеціалізація 
"Ландшафтна архітектура"), а також студентів 
середніх спеціальних навчальних закладів подібного 
профілю.
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Флористичне і ценотичне різноманіття у 
відновленні, охороні та збереженні рослинного 
світу: монографія / А.А. Алексєєва, Т.О. Базяк, О.Ю. 
Балалаєва та ін. ; за заг. ред. С.М. Ніколаєнка. – 
Київ : Ліра-К, 2018. – 476 с.

Монографічне видання присвячено висвітленню 
актуальних проблем сучасної ботаніки та 
лісовідтворення. У статтях наводяться 
фактологічні матеріали про рослинний світ 
України, розглядаються питання загальної 
флорології та фітоценології, синтаксономії, 
фітогеографії, заповідної геосозології, 
синфітосозології, дендросозології, а також 
інтродукції рослин, фітоінвазій та синантропізації 
рослинного покриву. Означено деякі аспекти 
ботанічної та лісової освіти. Для ботаніків, 
лісівників, паркознавців, а також викладачів і 
студентів природничих факультетів.
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Раритетний фітоценофонд Лісостепу України в 
контексті формування екомережі: монографія / П.М. 
Устименко, Д.В. Дубина, Я.І. Мовчан та ін. – Київ : Ліра-К, 
2018. – 254 с. – Бібліогр.: с.519-522.

У контексті розбудови екомережі Лісостепу України 
виявлено 52 ключові території національного та 78 
регіонального рівнів, проаналізовано їхній сучасний 
стан рослинного покриву і ступінь природності 
ландшафтів, узагальнено матеріали щодо 
представленості раритетних синтаксонів на 
виділених ключових територіях екомережі та рівня 
забезпеченості їх охороною, проведено созологічний 
аналіз раритетного фітоценофонду, встановлено 
ступінь його трансформації, з'ясовано основні загрози 
для раритетний угруповань. Розроблено рекомендації 
щодо режимів їхньої охорони. Наведено картосхеми 
розміщення ключових територій національного рівнів 
окремих областей регіону. Для широкого кола фахівців 
у галузі охорони довкілля, екології, фітоценології, 
студентів вищих навчальних закладів.
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Ботаніка: підручник / Б. Є. Якубенко, І. М. 
Алейніков, С. І. Шабарова, С. П. Машковська. – 
Київ : Ліра-К, 2020. – 436 с.

У підручнику наведено походження і будову 
рослинної клітини та продукти її 
життєдіяльності, різноманітність рослинних 
тканин, морфологія й анатомія вегетативних і 
генеративних органів рослин, розмноження рослин. 
Друга й третя частини підручника присвячена 
системам органічного світу та розгляду Царства 
рослин, зокрема групи відділів водоростей, 
систематиці вищих рослин, відділам голонасінних і 
покритонасінних рослин.
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Геоботаніка: методичні аспекти досліджень: навч. 
посіб. / Б.Є. Якубенко, С.Ю. Попович, П.М. 
Устименко та ін. – Київ : Ліра-К, 2018. – 316 с. – 
Бібліогр.: с.305-314.

У навчальному посібнику описано основні формації 
рослинності України, на прикладі Лісостепу 
наведено класифікаційні схеми рослинності. 
Викладено основні та споріднені описові 
геоботанічні методи, підходи, прийоми та 
інструментарій дослідження рослинності України 
на засадах домінантної класифікації, наведено 
методичні критерії досліджень. Для викладачів, 
аспірантів і студентів класичних та аграрних 
вищих навчальних закладів.
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Якубенко, Б. Є.   Геоботаніка: підручник / Б. Є. 
Якубенко, С. Ю. Попович, П. М. Устименко ; за ред. 
Б.Є. Якубенка. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2019. – 448 
с. – Бібліогр.: с.340-346.

У підручнику викладено основні закономірності 
структури та динаміки природних і антропогенних 
фітоценозів, їх класифікацію, а також 
фітоценотичне різноманіття України в поєднанні з 
впливом природних і антропічних чинників. Для 
науковців, викладачів, аспірантів і студентів 
класичних та аграрних вищих закладів, усіх, хто 
цікавиться проблемами геоботаніки.
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ФІТОПАТОЛОГІЯ. ЗАХИСТ РОСЛИНФІТОПАТОЛОГІЯ. ЗАХИСТ РОСЛИН
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Марченко, А. Б.   Мікози квітниково-декоративних 
рослин в умовах урбоекосистем: діагностика, 
етіологія, консортивні зв'язки, сортова стійкість, 
біозахист: монографія / А. Б. Марченко. – Біла Церква, 
2020. – 452 с. – Бібліогр.: с.278-311.

У монографії представлені результати досліджень 
біоекологічної стійкості угруповань квітниково-
декоративних рослин в структурі озеленення 
урбанізованих екосистем лісостепової зони України для 
поліпшення комплексної зеленої зони населених пунктів 
та створення культурфітоценозів з високими 
фітомеліоративними властивостями. Визначено 
систематичний склад і структуру патогенної 
мікобіонти та консортивні зв'язки "патоген-
квітниково-декоративні рослини". Для спеціалістів у 
галузі фітопатології, захисту рослин, озеленення 
населених місць, садово-паркового господарства, 
екології, викладачів, аспірантів, студентів вищих 
навчальних закладів.
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Фітопатологія: підручник / І.Л. Марков, О.В. Башта, 
Д.Т. Гентош та ін. ; за ред. І.Л. Маркова. – Київ : 
Ліра-К, 2018. – 584 с. : іл.

У підручнику висвітлено питання етіології хвороб 
рослин, причини, закономірності виникнення, 
розвитку і поширення хвороб, систематика 
збудників хвороб, діагностичні ознаки прояву 
хвороб польових, овочевих та плодово-ягідних 
культур, біоекологічні особливості їх збудників, 
цикл розвитку патогенів та джерела інфекції, 
шкідливість хвороб. Значну увагу приділено 
захисту сільськогосподарських культур від хвороб. 
Для студентів напряму "Агрономія", спеціалістів 
сільськогосподарських підприємств, працівників 
агрохімічних об'єднань, фермерів, садівників.
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Буценко, Л. М.   Біотехнологічні методи захисту 
рослин: підручник / Л. М. Буценко, Т. П. Пирог. – Київ : 
Ліра-К, 2018. – 346 с. – Бібліогр.: с.328-340.

У підручнику висвітлено питання щодо виробництва 
та застосування біотехнологічних препаратів для 
захисту рослин від збудників хвороб та шкідників і 
підвищення врожайності рослин, а також 
використання методів біотехнології рослин для 
оздоровлення посадкового матеріалу та створення 
стійких до збудників хвороб, шкідників й абіотичних 
стресів. Охарактеризовано методологію 
мікроклонального розмноження рослин та біотехнології 
отримання безвірусного посадкового матеріалу 
рослин, описано методи отримання рослин стійких до 
комах-шкідників, збудників бактеріальних, грибних та 
вірусних хвороб рослин. Для студентів агрономічних 
та екологічних факультетів вишів, спеціалістів у 
галузі біотехнології та сільського господарства.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКАСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
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Здобицький, А. Я.   Сільськогосподарські 
машини: навч. посіб. / А. Я. Здобицький, З. З. 
Вантух, Л. В. Сторожук. – Львів : ЛЦ ПТО ДСЗ, 2017. 
– 280 с. – Бібліогр.: с.42.

 Навчальний посібник відповідає навчальному плану 
та програмі для підготовки кваліфікованих 
працівників за професією "Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва" категорії А2. 
Наведено класифікацію, конструктивні особливості 
будови різних типів сільськогосподарських машин і 
знарядь, що агрегатуються тракторами потужністю 
двигуна понад 73,5 кВт. Описано технологічне 
налагодження машин, способи проведення їх 
технічного обслуговування та особливості виконання 
технологічних операцій.
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Здобицький, А. Я.   Самохідні навантажувачі: навч. посіб. 
для підготовки трактористів-машиністів сільськогосподарського 
виробництва категорії Е1, Е2 / А. Я. Здобицький, З. З. Вантух. – 
Львів : ЛЦ ПТО ДСЗ, 2016. – 82 с. – Бібліогр.: с.79

Навчальний посібник відповідає навчальному плану та 
програмі для підготовки кваліфікованих працівників за 
професією "Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва" категорії Е1, Е2. Наведено класифікацію, 
конструктивні особливості будови навантажувачів різних 
типів і модифікацій та види змінного обладнання. Описано 
вимоги техніки безпеки під час проведення вантажно-
розвантажувальних робіт, способи виконання технічного 
обслуговування та ремонту навантажувачів.

Здобицький, А. Я.   Трактори: навч. посіб. / А. Я. Здобицький, 
З. З. Вантух, Л. В. Сторожук. – Львів : ФОП Піча С.В., "Новий 
світ-2000", 2016. – 107 с. – Бібліогр.: с.64.

Посібник відповідає навчальному плану та програмі для 
підготовки кваліфікованих працівників. У ньому наведено 
класифікацію, конструктивні особливості будови колісних і 
гусеничних тракторів потужністю двигуна понад 73,5 кВт 
(100 к.с.). Описано способи і особливості виконання їх 
технічного обслуговування та ремонту.
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Кузенко, Д. В.   Самохідні обприскувачі: навч. посіб. для підготовки 
трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва категорії "Н" / Д. В. 
Кузенко, З. З. Вантух. – Львів : ЛЦ ПТО ДСЗ, 2016. – 122 с.

У посібнику розглянуто класифікацію, будову, робочий процес, регулювання та 
основні техніко-експлуатаційні показники базових моделей самохідних 
обприскувачів, описано їхні робочі органи, взаємодію з робочим розчином та 
рослинами. Викладено агрономічні основи хімічного захисту рослин, 
технології, що використовуються при обприскуванні та елементи системи 
точного землеробства. Для підготовки трактористів-машиністів аграрного 
виробництва І-ІІ рівнів акредитації, а також широкого кола спеціалістів 
працюючих у галузі агропромислового виробництва.

Кузенко, Д. В.   Самохідні навантажувачі-доочищувачі коренів цукрових 
буряків: навч. посіб. для підготовки трактористів-машиністів 
сільськогосподарського виробництва категорії "Н" / Д. В. Кузенко, З. З. Вантух. 
– Львів : ЛЦ ПТО ДСЗ, 2016. – 160 с.

У навчальному посібнику розглянуто класифікацію, будову, робочий процес, 
регулювання на основні техніко-експлуатаційні показники базових моделей 
самохідних навантажувачів коренів цукрових буряків, описано їхні робочі 
органи, взаємодію з грунтом та коренями цукрових буряків. Викладено 
агрономічні основи та агротехнічні вимоги до процесу збирання цукрових 
буряків, технологію збирання та елементи мехатронічних систем 
керування складними збиральними машинами. Для підготовки 
трактористів-машиністів аграрного виробництва І-ІІ рівнів акредитації, а 
також широкого кола спеціалістів у галузі агропромислового виробництва.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКАЕКОНОМІЧНА НАУКА
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Соціально-економічні аспекти становлення 
постіндустріального суспільства: монографія / О. 
М. Варченко, С. В. Кальченко, І. В. Свиноус та ін.; за 
ред. О.М. Варченко. – Біла Церква : БНАУ, 2020. – 
302 с. – Бібліогр.: с.289-302

У монографії висвітлено теоретичні засади 
розвитку сучасних економічних теорій з позицій 
концепції постіндустріального інформаційного 
суспільства. Особливу увагу приділено аналізу 
соціальної та психологічної складової системи 
економічних відносин у процесі створення системи 
управління на макро-, мезо- і макрорівнях, а також 
при забезпеченні ефективного функціонування 
малих аграрних виробництв. Обгрунтовано 
наявність інституційного підходу як основи 
сучасних напрямів художньої творчості. Для 
науковців, викладачів вищих навчальних закладів.
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Економічний аналіз: теорія і практика: навчально-
методичний посібник [для бакалаврів, магістрів та 
аспірантів напряму підготовки 051 "Економіка"] / А.В. 
Рибчук, О.А. Ковенська, Н.М. Антофій, В.І. 
Покотилова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 220 с. 
– Бібліогр.: с.215-218 

Навчально-методичний посібник написано 
відповідно до програми навчальної дисципліни 
"Економічний аналіз" напряму підготовки 051 
"Економіка". Дане видання містить тексти лекцій, 
семінарських (практичних) занять, питання для 
самоконтролю до кожної теми, методичні поради 
для підготовки до практичних занять, розв'язки 
типових задач до кожної теми, термінологічний 
словник. Для бакалаврів, магістрів, аспірантів.
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Шиян, Н. І.   Удосконалення складників 
економічного механізму ефективного розвитку 
скотарства: монографія / Н. І. Шиян. – Харків : ТОВ 
"Друкарня Мадрид", 2020. – 352 с. – Бібліогр.: с.298-
335

У монографії досліджено теоретичні і практичні 
аспекти економічного механізму ефективного 
розвитку скотарства, акцентовано увагу на 
інституційних засадах його формування. З'ясовано 
вплив рівня інтенсивності та інноваційності 
виробництва на показники ефективності. 
Охарактеризовано процес формування 
ефективності виробництва продукції скотарства; 
розроблено механізм державної підтримки галузі із 
застосуванням соціо-економо-екологічного 
коефіцієнта ефективності; запропоновано 
методичний підхід до прогнозування ціни на 
молоко. Для науковців, викладачів, фахівців 
аграрної сфери економіки, здобувачів вищих 
навчальних закладів.
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Святюк, Ю. В.   Advanced Economic Issues 
(Актуальні питання економіки): навчальний 
посібник / Ю. В. Святюк. – Київ : Ліра-К, 2017. – 148 
с.

Навчальний посібник складається з 8 розділів, 
кожен з яких містить англомовні фахові тексти, 
залучені з сучасних періодичних видань та мережі 
Інтернет. Розроблені практичні завдання 
забезпечують подальше оволодіння студентами 
навичками мовленнєвої діяльності та перекладу у 
межах професійно-орієнтованої тематики. 
Посібник устаткований словником економічної 
термінології, контрольними та тестовими 
завданнями і спрямований на засвоєння 
студентами-економістами професійної 
англомовної термінології та на розвиток навичок 
перекладу та опрацювання фахових економічних 
текстів.
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Тагільцева, Я. М.   ENGLISH FOR SPECIFIC 
PURPOSES: навч. посіб. з дисц. "Іноземна мова 
профес. спілкування" для здобувачів вищої освіти за 
спец. 073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління 
та адміністрування" / Я. М. Тагільцева, Ю. О. 
Ніколаєнко. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2016. – 196 с. 
– Бібліогр.: с.193

Посібник укладено згідно з робочою навчальною 
програмою з дисципліни "Іноземна мова 
професійного спілкування" і рекомендовано для 
аудиторної та самостійної роботи студентів. 
Запропоновані завдання можуть бути використані 
широким загалом у процесі підготовки до 
спілкування англійською мовою в професійному 
середовищі. Для здобувачів вищої освіти за 
спеціальностями "Адміністративний менеджмент" 
та "Менеджмент організацій і адміністрування".
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Вольська, О. М.   Соціально-економічний 
розвиток сільських територій України: навч. 
посіб. / О. М. Вольська, Ю. Є. Кирилов, Л. О. 
Потравка. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 184 с.

У навчальному посібнику висвітлюються 
теоретичні засади та практичні розробки 
соціально-економічного розвитку сільських 
територій. Розкриті трансформаційні процеси, які 
відбуваються на сільських територіях під впливом 
сучасних економічних та соціальних реформ. 
Посібник спрямований на надання знань з 
управління розвитком територій і набуття 
навичок використання інноваційних інструментів в 
управлінні сільськими територіями. Для здобувачів 
вищої освіти в системі підготовки фахівців 
спеціальності 281 "Публічне управління та 
адміністрування", державних службовців органів 
місцевого самоврядування.
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Колодійчук, В. А.   Ефективність логістики зерна 
та продуктів його переробки: монографія / В. А. 
Колодійчук. – Львів : Український бестселер, 2015. – 
574 с. – Бібліогр.: с.403-423

У монографії обгрунтовано методологічні підходи 
до вирішення проблеми ефективності логістичних 
систем з подальшою розробкою відповідних 
методичних засад у галузевому розрізі. Виявлено 
фактори, що формують синергетичний ефект 
логістичних систем на ринку зерна та продуктів 
його переробки й потенційні резерви зниження 
логістичних витрат. Обгрунтовано 
концептуальні підходи та розроблено пропозиції 
щодо структурно-функціонального й 
інституційного забезпечення механізму 
ефективного розвитку ринку зерна та продуктів 
його переробки. Для науковців, викладачів, 
студентів, аспірантів та докторантів, працівників 
органів державної влади та підприємців, всіх, хто 
цікавиться проблемами логістики.
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Ilarionova, N.   International Economics. 
Microeconomics (Міжнародна економіка. 
Мікроекономіка): Manual / N. Ilarionova. – Київ : 
Ліра-К, 2017. – 316 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до 
навчальної програми дисципліни "Міжнародна 
економіка. Мікроекономіка". Посібник охоплює 
принципи побудови сучасної міжнародної 
економічної системи та її структури, теоретичні 
та прикладні засади сучасних форм міжнародних 
економічних відносин (міжнародні торгівлі 
товарами та міжнародний рух факторів 
виробництва). Кожен розділ посібника містить 
теоретичні питання, практичні приклади, тести, 
практичні завдання та кейси. Навчальний посібник 
розрахований на студентів та фахівців у сфері 
міжнародної економіки.
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Костирко, І. Г.   Розвиток організаційно-
економічних умов функціонування виробництва 
молока: монографія / І. Г. Костирко, О. В. Бінерт. – 
Львів : Ліга-Прес, 2017. – 192 с. – Бібліогр.: с.163-
180

У монографії висвітлено теоретичні і 
методологічні основи дослідження організаційно-
економічних умов функціонування виробництва 
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. Для 
науковців, студентів та аспірантів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів.



46

Polonska, Iryna   Enhance Your Reading Skills & 
Vocabulary! Practice Book (Economics and Ecology): 
практикум з англійської мови для самостійної роботи 
студентів 4-го курсу економічного факультету / I. Polonska. – 
Київ : Ліра-К, 2018. – 124 с.

Практикум складається з десяти розділів і включає 
автентичні тексти, розроблені до них вправи на 
розширення словникового запасу (Business English, General 
English) та на вдосконалення навичок читання. Практикум 
призначено для викладання англійської мови студентам 
економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного 
рівня "бакалавр".

Polonska, Iryna   Extra Reading Practice in Business 
English (Language Focus): практикум з англійської мови 
для самостійної роботи студентів магістратури економічного 
факультету / I. Polonska. – Київ : Ліра-К, 2017. – 112 с.

Практикум складається із семи розділів, включає статті з 
газети The Financial Times, розроблені до них вправи на 
розширення словникового запасу. Практикум призначено 
для викладання ділової англійської мови студентам 
економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного 
рівня "магістр".



47

МЕНЕДЖМЕНТМЕНЕДЖМЕНТ
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Гринчук, Ю. С.   Менеджмент персоналу : 
практикум: навчальний посібник / Ю. С. 
Гринчук, Н. В. Коваль, М. В. Вихор. – Біла 
Церква : Білоцерківдрук, 2020. – 170 с. – 
Бібліогр.: с.137-139.

Навчальний посібник містить завдання для 
практичних занять та самостійної роботи 
студентів та методику їх виконання, 
тестові завдання для перевірки знань, 
питання для модульного контролю, 
тематику та вимоги до індивідуальних 
навчально-дослідних завдань, критерії їх 
оцінювання.
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Регіональний менеджмент: методичні 
рекомендації до практичних занять та самостійної 
роботи здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" 
спеціальності 073 "Менеджмент" / Ю.С. Гринчук, 
Н.В. Коваль. – Біла Церква : БНАУ, 2020. – 103 с.

Методичні рекомендації призначені для надання 
допомоги студентам при підготовці до 
практичних занять з дисципліни "Регіональний 
менеджмент". Вони містять короткий зміст 
дисципліни, завдання для практичних занять та 
самостійної роботи студентів та методику їх 
виконання, тестові завдання для перевірки знань, 
питання для модульного контролю, тематику та 
вимоги до індивідуальних навчально-дослідних 
завдань, критерії їх оцінювання.
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Страховий менеджмент: навч. посіб. для студентів 
вищих навчальних закладів з англійською мовою 
навчання / В.В. Карцева, І.В. Фисун, Н.О. Демченко, 
О.А. Горбунова. – Київ : Кондор, 2017. – 148 с. – 
Бібліогр.: с.144-147

У посібнику розглянуто сутність і значення 
страхового менеджменту, ресурсний потенціал, 
структуру й органи управління страховика, 
комунікації та інформаційне забезпечення 
страхового менеджменту. Значна увага приділена 
плануванню у страховій діяльності, страховому 
маркетингу, управлінню відбором ризиків, 
урегулюванню страхових претензій, управлінню 
грошовими потоками, фінансовою надійністю. 
Кожна тема має питання для самоконтролю, 
глосарій, тестові завдання, рекомендовані 
інформаційні джерела. Для англомовних студентів 
вищих навчальних закладів.
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Стратегічний фінансовий менеджмент: навчальний 
посібник / Л.А. Костирко, Р.О. Костирко, І.М. Кукса, І.О. 
Тарасенко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – 
Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 456 с.

Викладено системний погляд на стратегічний 
фінансовий менеджмент підприємств. 
Концептуально обгрунтовано механізм формування 
та реалізації фінансової стратегії підприємств. 
Комплексно розкриті актуальні питання, пов'язані з 
оцінкою відповідності результатів реалізації 
фінансової стратегії завданням стійкого розвитку 
підприємств. Окреме місце займають прикладні 
положення з управління витратами і результатами 
діяльності підприємств та розробки стратегії 
самофінансування. Для керівників і фахівців 
підприємств, викладачів, аспірантів, студентів.
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Бондар-Підгурська, О. В.   Ділове 
адміністрування (Корпоративне 
управління): навчальний посібник / О. В. 
Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова. – Київ : 
Ліра-К, 2018. – 487 с.

Навчальний посібник грунтується на 
оновленій нормативно-законодавчій базі, 
містить випробувані практикою 
стратегії, механізми та моделі 
корпоративного управління. Для 
викладачів, студентів, аспірантів, 
менеджерів, підприємців.
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Кучеренко, Д. Г.   Менеджмент: курс лекцій / Д. Г. 
Кучеренко. – 2-ге вид. – Київ: Центр учбової 
літератури, 2020. – 184 с.

Курс лекцій містить одинадцять тем, які викладені в 
логічній послідовності, починаючи з історичних 
передумов виникнення менеджменту, його принципів, 
завдань, функцій тощо. Даний курс лекцій допоможе 
студентам та слухачам опанувати теоретичні 
знання з менеджменту, виробити практичні вміння 
та навички щодо їх використання на підприємствах. 
Для студентів та слухачів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів.
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Organizational Behavior = Організаційна поведінка: 
Textbook / V. Novak, T. Mostenska, O. Ilienko, E. Danilova. 
– Kyiv : Condor, 2015. – 478 p. – Refer.: с.471-477

The purpose of the textbook is a compilation of materials for 
the implementation of the module-rating system in learning 
process in the study of "Organizational behavior" course. It 
is offered for use by students and teachers. Підручник 
знайомить читача з головними концепціями управління 
організацією та роллю особистості в ній, розкриває 
зміст усіх компонентів управлінської діяльності, 
пояснює проблеми психології менеджменту. Розкриті 
питання організаційного розвитку, управління 
організаційними змінами та комунікаційними 
процесами. Для студентів, викладачів ЗВО.



55

ТУРИЗМ ЯК ГАЛУЗЬ ЕКОНОМІКИТУРИЗМ ЯК ГАЛУЗЬ ЕКОНОМІКИ
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Словник-довідник: туризм і природно-
рекреаційний потенціал: науково-методичне видання 
/ В.Г. Грановська, О.В. Морозов, В.М. Крикунова, О.С. 
Морозова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 108 с.

Цей словник є спробою систематизувати 
термінологію, вироблену науковцями і практиками за 
останні десятиріччя у сфері туристичних та 
рекреаційних послуг; при оцінці природно-
кліматичних і культурно-історичних ресурсів. 
Видання рекомендовано для використання фахівцям 
у сфері туристичних послуг при плануванні розвитку 
туристично-курортного бізнесу, оцінювання 
природних, кліматичних і культурно-історичних 
ресурсів рекреаційної галузі. Призначено для 
науковців, аспірантів, студентів навчальних закладів 
відповідного профілю, посадових осіб органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування.
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Плецан, Х. В.   Засади формування конкурентоздатного 
фахівця індустрії туризму: навчально-методичний 
комплекс / Х. В. Плецан. – Київ :Ліра-К, 2018. – 60 с.

Наведено рекомендації для опанування навчальної 
дисципліни "Засади формування конкурентоздатного 
фахівця індустрії туризму" і основні теми для вивчення. 
Подано теми і завдання для практичних занять, завдання 
для самостійної роботи студентів, теми для написання 
ЕСЕ, наведено перелік літературних джерел.

Плецан, Х. В.   Технології лідерства та успішності в 
сфері туризму: навчально-методичний комплекс / Х. В. 
Плецан. – Київ : Ліра-К, 2018. – 56 с.

Наведено рекомендації для опанування навчальної 
дисципліни "Технології лідерства та успішності в сфері 
туризму" і основні теми для вивчення. Подано теми і 
завдання для практичних занять, завдання для 
самостійної роботи студентів, теми для написання ЕСЕ, 
теми для написання творчих робіт, наведено перелік 
літературних джерел.
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Плецан, Х. В.   Тайм-менеджмент. 
Самоменеджмент в сфері туризму: навчально-
методичний комплекс / Х. В. Плецан. – Київ : Ліра-
К, 2018. – 140 с.

Наведено рекомендації для опанування навчальної 
дисципліни "Тайм-менеджмент. Самоменеджмент 
в сфері туризму" і основні теми для вивчення. 
Подано теми і завдання для практичних занять, 
завдання для самостійної роботи студентів, 
теми для написання ЕСЕ, теми для написання 
творчих робіт, наведено перелік літературних 
джерел.
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Плецан, Х. В.   Ринок туристичних послуг: робоча 
програма навчальної дисципліни / Х. В. Плецан. – 
Київ : Ліра-К, 2018. – 36 с.

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Ринок 
туристичних послуг" та основні теми для вивчення. 
Подано завдання для практичних та самостійної 
роботи студентів, теми для написання ЕСЕ. 
Наведено перелік літературних джерел.

Плецан, Х. В.   Кадровий менеджмент в туризмі: робоча 
програма навчальної дисципліни / Х. В. Плецан. – Київ : 
Ліра-К, 2018. – 44 с.

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Кадровий 
менеджмент в туризмі" і основні теми для вивчення. 
Подано теми і завдання для практичних занять, завдання 
для самостійної роботи студентів, теми для написання 
ЕСЕ, теми для написання творчих робіт та вимоги до 
авторського проекту, наведено перелік літературних 
джерел.
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Устименко, Л. М.   Основи туризмознавства: 
практикум / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова. – Київ : 
Ліра-К, 2018. – 80 с.

Пропонований практикум орієнтований на досконале 
вивчення дисципліни "Основи туризмознавства", яка 
входить до циклу професійної та практичної 
підготовки бакалаврів з туризму, кваліфікація 
"Фахівець з туристичної діяльності". В практикум 
вміщено тематичний план, програму курсу "Основи 
туризмознавства", теми і плани лекцій, теми і плани 
практичних занять та методичні рекомендації до 
них, а також завдання для самостійної роботи 
студентів і запитання для підсумкового контролю. 
Наведено перелік літературних джерел. Додатки, де 
вміщено "Словник основної туристичної 
термінології".
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Устименко, Л. М.   Регіональне середовище туристичної 
діяльності: практикум / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова. – Київ 
: Ліра-К, 2018. – 52 с.

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни 
"Регіональне середовище туристичної діяльності". 
Представлено основні теми для вивчення. Подано плани і 
теми лекцій, теми і плани практичних занять та методичні 
рекомендації до їх виконання, а також завдання для 
самостійної роботи студентів і запитання для підсумкового 
контролю. Наведено перелік літературних джерел та словник 
основних термінів.

Устименко, Л. М.   Туристичне країнознавство: практикум / Л. 
М. Устименко, Н. В. Булгакова. – Київ : Ліра-К, 2018. – 48 с.

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни 
"Туристичне країнознавство" та основні теми для вивчення. 
Подано плани практичних занять, завдання для самостійної 
роботи студентів, завдання та запитання для підсумкового 
контролю. Наведено перелік літературних джерел.
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ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ТА ДЕЯКІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ З НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
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ДЯКУЄМО ЗА 
ПЕРЕГЛЯД!

Галузевий відділ №1 
наукової бібліотеки
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