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За доброю 
традицією в уро-
чистій обстановці 
відбулося і цього-
річне відзначення 
н а й у с п і ш н і ш и х 
авторів книжок. У наказі виконувача 
обов’язків ректора Львівського на-
ціонального університету імені Івана 
Франка Василя Степановича Висо-
чанського "Про нагородження авторів 
найкращих підручників та навчальних 
посібників" названо імена переможців 
у гуманітарному та природничому на-
прямах. Приємно, що аж сімнадцять 
прізвищ нагороджених у цьому почес-
ному документі. 

Грошовими преміями в обсязі одного 

посадового окладу та грамотами відзна-

чено авторів підручників і навчальних 

посібників, які стали переможцями кон-

курсів "Кращий підручник гуманітарно-

го напряму 2008-2009 навчального року" 

та "Кращий навчальний посібник гума-

нітарного напряму 2008-2009 навчаль-

ного року": завідувача кафедри класич-

ної філології факультету іноземних мов 

доцента Богдана Васильовича Чернюха 

за друге місце підручника "Історична 

граматика латинської мови" у конкурсі 
"Кращий підручник гуманітарного на-

пряму 2008-2009 навчального року"; 
професора кафедри географії ґрунтів ге-
ографічного факультету Зенона Григоро-
вича Гамкала за друге місце навчально-
го посібника "Екологічна якість ґрунту" 
у конкурсі "Кращий навчальний посіб-
ник гуманітарного напряму 2008-2009 
навчального року"; асистентів кафедри 
класичної філології факультету інозем-
них мов Оксану Анатоліївну Вацебу та 
Любов Рудольфівну Олійник за третє 

місце навчального посібника "Lectura 
Latina" у конкурсі "Кращий навчальний 
посібник гуманітарного напряму 2008-
2009 навчального року"; доцента кафе-
дри економічної і соціальної географії 
географічного факультету Ірину Іванів-
ну Гудзеляк за третє місце навчально-
го посібника "Географія населення" у 
конкурсі "Кращий навчальний посібник 
гуманітарного напряму 2008-2009 на-
вчального року".

Грошовими преміями в обсязі одно-
го посадового окладу та грамотами наго-
роджено авторів підручників і навчаль-
них посібників, які стали переможцями 
конкурсів "Кращий підручник природ-
ничого напряму 2008-2009 навчального 
року" та "Кращий навчальний посібник 
природничого напряму 2008-2009 на-
вчального року": завідувача кафедри 
мікробіології біологічного факультету 
професора Степана Петровича Гудзя, 
доцента кафедри мікробіології біоло-
гічного факультету Світлану Олексіїв-
ну Гнатуш, асистента кафедри мікро-
біології біологічного факультету Ірину 
Степанівну Білінську за перше місце 
підручника "Мікробіологія" у конкурсі 

Щороку у вересні  згідно з “Положенням про під-
ручники і навчальні посібники Львівського національного 
університету імені Івана Франка”, яке діє з 19 листопа-
да 2007 року, Вчена рада Університету за поданням Ви-
давничої ради  визначає авторів найкращих підручників і 
навчальних посібників у гуманітарному та природничо-
му напрямах. А  нагородження  переможців преміями в 
обсязі одного посадового окладу та грамотами відбува-
ється під час святкування Дня Університету.
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Книжки всім нам на р адіс ть

Детермінація економічної 
злочинності в Україні

в умовах переходу 
до ринкової економіки
(теоретико-кримінологічне 

дослідження)
Автор – Андрій Бойко

   
Бойко А. М. Детермінація еко-

номічної злочинності в Україні в 
умовах переходу до ринкової еко-
номіки (теоретико-кримінологічне 
дослідження): монографія / А. 
М. Бойко. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 380 с.

Редактор – 
Оксана Кузик. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Сеник. 
Комп’ютерне вер-
стання – Наталія 
Лобач. Обкладин-
ка – Василь Роган.

Досліджено особливості детер-
мінації економічної злочинності в 
Україні в умовах переходу до рин-
кової економіки. Проаналізовано 
природу та сутність економічної 
злочинності, специфіку її виявів у 
трансформаційний період, а також 
методологічні підходи до її піз-
нання. Визначено детермінуючий 
комплекс економічної злочинності 
в умовах переходу до ринкової еко-

номіки, його елементи й особливос-
ті їхнього детермінуючого впливу.

Для науковців, викладачів, ас-
пірантів, студентів юридичних та 
економічних навчальних закладів, 
практичних працівників правоохо-
ронних органів і всіх, хто цікавиться 
проблемами запобігання та протидії 
економічної злочинності.

Застосування географічних 
інформаційних систем

у ґрунтознавстві
Автор – Тарас Ямелинець

Ямелинець Т. С. Застосування 
географічних інформаційних сис-
тем у ґрунтознавстві: Навчальний 
посібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 196 с.

Редактор – 
Мар’яна Михалюк. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Коректор 
– Мар’яна Мних. 
Комп’ютерне вер-

стання – Наталія Лобач.
У навчальному посібнику висвіт-

лено загальні принципи організа-
ції і функціонування географічних 
інформаційних технологій (ГІС) та 
основні можливості використання 
методів ГІС у ґрунтознавстві. Ве-
лику увагу звернуто на теоретичні 

основи ГІС-технологій та їхні при-
кладні можливості. Зокрема, в по-
сібнику наведено ГІС-аплікації із 
вивчення ерозійної деградації ґрун-
тів та картографування ґрунтового 
покриву із застосуванням програм-
них ГІС-пакетів.

Актуальність навчального посіб-
ника визначено детальним аналізом 
сучасних напрямів та методологіч-
них підходів до вивчення ґрунтів та 
ґрунтового покриву із застосування 
ГІС-технологій, зокрема, оцінки сту-
пеня ерозійної деградації ґрунтів, 
проведення просторової оцінки ста-
ну ґрунтового покриву, удосконален-
ня методологічних підходів до прове-
дення ґрунтових досліджень тощо.

Головним завданням посібника є 
здобуття знань та навиків у роботі 
студентів з окремими ГІС-пакетами 
та можливість їхнього практичного 
застосування у ґрунтознавчих дослі-
дженнях. Головну увагу спрямовано 
на застосування таких програмних 
пакетів як ArcView 3.2a та ArcGIS 
9.0.
 

Німецька мова 
для студентів біологічного 

факультету
Автори – Софія Денисенко, 

Ірина Микитка

Денисенко С. Н., Микитка І. 
С. Німецька мова: Навчальний 
посібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008. – 146 с.

Редактор – Наталія Плиса. Тех-
нічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Наталія 

Протягом року, що минає, наш Видавничий центр подарував 
читачам чимало добротних видань, у які втілена вагома творча праця 
багатьох університетських науковців. Сподіваємося, що написані ними 
підручники, навчальні посібники, монографії, інші видання принесуть 
усім поціновувачам друкованого слова лише радість. Нині  пропонуємо 
зацікавленим читачам свіжі книжки. Більшість з них Ви вже сьогодні 
зможете побачити і придбати у книгарні Видавничого центру, яка 
знаходиться у 118-ій кімнаті головного корпусу Університету.

(Продовження на 3 стор.).
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Книжки всім нам на р адіс ть
(Продовження. Початок на 2 стор.).

Лобач. Обкладин-
ка – Василь Роган.

Подано навчаль-
ні тексти з лексико-
г р а м а т и ч н и м и 
вправами, фахові 
тексти для аналі-

тичного читання, граматичний до-
відник і термінологічний словник. 
Підбираючи граматичний матеріал, 
автори враховували граматичні фор-
ми та конструкції, які характерні для 
біологічних текстів.

Для студентів біологічних спе-
ціальностей вищих навчальних за-
кладів.
 

Вісник Львівського 
університету. Серія 

геологічна. Випуск 22

Вісник Львівського університе-
ту. Серія геологічна. 2008. Випуск 
22. 203 с.

Відповідальний 
за випуск – Ми-
кола Павлунь. Ре-
дактор – Мирос-
лава Мартиняк. 
Комп’ютерна вер-
стка – Олександр 

Полубічка. Редактор перекладів ан-
глійською мовою – Ростислав Затхей.

Розглянуто актуальні питання гео-
логії, корисних копалин, приклад-
ної мінералогії, геохімії, екології 
України, моделювання геологічного 
середовища і потоків теплоперене-
сення у верхній мантії Землі, історії 
науки, персоналії.

Для співробітників наукових, на-
вчальних і виробничих організацій, 

аспірантів і студентів геологічного 
профілю.

   

Вісник Львівського 
університету. Серія 

механіко-математична.
Випуск 69

Вісник Львівського університе-
ту. Серія механіко-математична. 
2008. Випуск 69. 288 с.

Редактор – На-
талія Плиса.

Вісник містить 
статті з теорії кра-
йових задач для 
диференціальних 
рівнянь, алгебри, 

топології, теорії функцій комплек-
сного змінного, функціонального 
аналізу, теорії ймовірності та ста-
тистики, проблем математичного 
моделювання фізико-механічних 
процесів і механіки.

Для наукових працівників, аспі-
рантів і студентів старших курсів.

Enjoy Your Home Reading
(An Intermediate Grammar-

Oriented Reader)
Автори – Галина Ісаєва, 

Наталія Микитенко

Ісаєва Г. Т., Микитенко Н. О. 
Enjoy Your Home Reading (An 
Intermediate Grammar-Oriented 
Reader): Навчальний посібник. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 144 с.

Редактор – Мар’яна Михалюк. 
Оформлення та художнє редагу-
вання – Наталія Микитенко. Техніч-

ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович.

Н а в ч а л ь н и й 
посібник містить 

12 цікавих, динамічних та інтригую-
чих оповідань відомих англомовних 
авторів. Подано систему лексичних і 
граматичних вправ, мета яких – по-
легшити процес читання, сприяти 
розвитку комунікативної компетен-
ції з англійської мови.

Для студентів вищих навчальних 
закладів гуманітарного та природ-
ничого профілю.

Загальна та неорганічна 
хімія

Автори – Григорій Дмитрів, 
Володимир Павлюк

Дмитрів Г. С., Павлюк В. В. За-
гальна та неорганічна хімія: На-
вчальний посібник. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 300 с. 

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. Ко-
ректор – Ната-
лія Галечко.

Наведено головний теоретичний 
матеріал до вивчення розділів за-
гальної та неорганічної хімії. Осо-
бливу увагу приділено прикладам 
розв’язування типових задач, запро-
поновано задачі для самостійної ро-
боти, що максимально повинно до-

(Продовження на 4 стор.).
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помогти студентам у самопідготовці, 
особливо за умов дистанційного на-
вчання. Також наведено лабораторні 
роботи.

Для студентів нехімічних спеціаль-
ностей вищих навчальних закладів.

До витоків 
соціолінгвістики:

соціологічний напрям 
у мовознавстві

Автор – Галина Мацюк

Мацюк Г. П. До витоків соціо-
лінгвістики: Соціологічний на-
прям у мовознавстві: Монографія. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 432 с. – 
(Серія "Мова і соціум"; Випуск 1).

В авторській 
редакції.

Виявлено ди-
наміку пізнання 
суспільної при-
роди мови: пошу-
ки її сутності до 

формування соціологічного напря-
му в мовознавстві, аспекти взаємодії 
мови та суспільства як ознаки соціо-
логічного напряму, що привели до 
змін не тільки в розумінні природи 
мови, а й сутності мовознавства та 
його завдань. 

Теорія мови постає крізь призму 
опозиції "зарубіжне мовознавство" 
– "радянське мовознавство". Розгля-
нуто погляди представників Женев-
ської, французької, Празької лінгвіс-
тичних шкіл, праці американських 
учених, німецькомовних дослідни-

ків, російських лінгвістів про сут-
ність мови та мовознавства і вперше 
розкрито лінгвосоціологічні погляди 
українських науковців, представни-
ків радянського мовознавства та тієї 
традиції, що формувалася за межа-
ми СРСР.

Для мовознавців – наукових пра-
цівників, викладачів, аспірантів, 
студентів, які вивчають теоретичну 
соціолінгвістику та її історію, за-
гальне мовознавство.

Прикладна 
соціолінгвістика. Питання 

мовної політики
Автор – Галина Мацюк

Мацюк Г. П. Прикладна соціо-
лінгвістика. Питання мовної по-
літики: Навчальний посібник. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 212 с. – 
(Серія "Мова і соціум"; Випуск 2).

В авторській 
редакції.

У виданні, яке 
виходить в Украї-
ні вперше, запро-
поновано автор-
ське бачення сут-

ності прикладної соціолінгвістики 
та її найважливіших категорій. Три 
розділи присвячені розгляду мовної 
політики в Україні та інших держа-
вах. Перший розділ розкриває лінг-
вістичні засади мовного облашту-
вання світу, зокрема аспекти взаємо-
дії мовного та етнічного розвитку, 
основні категорії соціолінгвістич-
ного аналізу, у другому – описано 
досвід здійснення мовної політики в 

різних державах, функції мов та ор-
ганізації, які їх підтримують. Теми 
третього розділу висвітлюють етапи 
мовної політики в Україні, їхні на-
слідки, стан сучасної мовної ситу-
ації, рекомендації щодо майбутньої 
мовної політики в державі.

Для фахівців із соціолінгвістики, 
етнолінгвістики, міжкультурної ко-
мунікації, а також культурологам, 
соціологам, усім, хто цікавиться 
проблемами функціонування мови в 
різних соціумах та в Україні. 

Загальна фізика: основи 
електрики і магнетизму

Автор – Олег Антоняк

Антоняк О. Т. Загальна фізика: 
основи електрики і магнетизму: 
навчальний посібник: (для ви-
щих навчальних закладів) / О. Т. 
Антоняк. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 240 с.

Редактор – 
Анна Габрук. Тех-
нічний редактор – 
Світлана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Буряк. Об-

кладинка – Василь Роган.
У посібнику викладено основні за-

кони електрики і магнетизму. Мате-
ріал посібника відповідає програмам 
з фізики для студентів природничих 
спеціальностей університетів.

Для студентів нефізичних спе-
ціальностей вищих навчальних за-
кладів.

(Продовження. 
Початок на 2-3 стор.).

Видавничий вісник                                       Нові видання

(Продовження на 5 стор.).
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(Продовження. 
Початок на 2-4 стор.).
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Екологічна якість ґрунту
Автор – Зенон Гамкало

Гамкало З. К. Екологічна 
якість ґрунту: Навчальний по-
сібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 412 с. + іл.

Редактор – Іри-
на Лоїк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 

Коректор – Наталія Галечко.
Курс " Екологічна якість ґрун-

ту" спрямований на формування 
знань про системно-функціональну 
організацію ґрунту, як головно-
го регулятора біосфери, ефектив-
ність симбіотрофного комплексу 
ґрунт-рослина, роль активної фази 
органічної речовини у забезпечен-
ні внутрішньоґрунтових циклів 
біофільних елементів і формуванні 
механізмів захисту конститутивної 
органічної частини ґрунту від біо-
деструкції. У посібнику викладено 
нові теоретичні, методологічні і 
методичні підходи до оцінки якості 
ґрунту в біогеоценологічному ас-
пекті. Наведено методи індикації 
екологічної якості ґрунту агроеко-
систем, зокрема едафічного ком-
форту, фронту окиснення, буферної 
здатності, йонної активності. Для 
кращого засвоєння матеріалу після 
кожного параграфа подано питання 
для самоперевірки і тематику дис-
кусій.

Для студентів, бакалаврів, магі-
стрів, аспірантів, викладачів при-
родничих і сільськогосподарських 
факультетів вищих навчальних за-
кладів різних рівнів акредитації. 
Навчальний посібник буде також 
корисним для спеціалістів з ґрун-
тознавства, екології, агрономії і ши-
рокого кола читачів, яких цікавлять 
питання ролі ґрунту як головного 
компонента природного капіталу на-
шої планети.

Робота з Microsoft 
PowerPoint 2000/2003/2007

Автор – Жаннета Цаповська

Ц ап ов с ь ка Ж . Я . Ро бот а з 
M i c r o s o f t P o w e r P o i n t 
2000/2003/2007: Навчальний по-
сібник / Ж. Я. Цаповська. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2009. – 316 с.

Редактор – Іри-
на Лоїк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Коректор – На-
талія Радилиць-
ка. Комп’ютерне 

верстання – Жаннета Цаповська. 
Обкладинка – Василь Роган.

Викладено найважливіші мож-
ливості програмного продукту 
Microsoft PowerPoint 2000/2003/2007. 
Посібник налічує п’ять модулів, що 
допоможе легко зорієнтуватися у ве-
ликому обсязі матеріалу і поступово 
поглиблювати набуті знання. При-
клади, описані у кожному модулі, 
дають змогу узагальнити та систе-

матизувати вміння користувача щодо 
вирішення конкретних задач.

Для студентів природничих спеці-
альностей. 

 

Органи влади і право 
в Галичині у складі 

Польського Королівства 
(1349-1569 рр.)
Автор – Ігор Бойко

   
Бойко І. Й. Органи влади і пра-

во в Галичині у складі Польського 
Королівства (1349-1569 рр.): моно-
графія / І. Й. Бойко. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2009. – 628 с.

Редактор – Діа-
на Карпин. Тех-
нічний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач. Об-

кладинка – Василь Роган.
У монографії вперше в україн-

ській правничій літературі здійсне-
но комплексне історико-правове 
дослідження формування та функ-
ціонування державно-правових і 
самоврядних інститутів у Галичи-
ні в складі Польського Королівства 
(1349-1569 рр.). На основі історико-
правових джерел проаналізовано пе-
редумови та наслідки інкорпорації 
значної частини земель Галицько-
Волинської держави Польщею у 
середині ХІV ст. та розкрито осо-
бливості організації публічної влади 
у Галичині в складі Польського Ко-
ролівства (1349-1569 рр.). Показано 
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(Продовження на 7 стор.).

Видавничий вісник                                      Нові видання

особливості соціально-правового 
становища населення у Галичині, 
охарактеризовано основні джерела 
й інститути права, які діяли у краї 
в період його перебування у складі 
Польського Королівства. 

Для науковців, викладачів, аспі-
рантів, студентів історичних та юри-
дичних факультетів вищих навчаль-
них закладів, усіх, хто цікавиться іс-
торією держави та права України.

Задачі з молекулярної 
фізики

Автори – Микола Клим, 
Петро Якібчук

Клим М. М., Якібчук П. М. За-
дачі з молекулярної фізики: на-
вчальний посібник (для студентів 
вищих навчальних закладів) / М. 
М. Клим, П. М. Якібчук. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2009. – 242 с.

Редактор – Ми-
рослава Марти-
няк. Технічний ре-
дактор – Світла-
на Сеник. Корек-
тор – Юлія Бур-
ка. Комп’ютерне 

верстання – Наталія Лобач.
Викладено основні теоретичні 

положення з молекулярної фізики, 
сформульовано запитання для кон-
тролю якості засвоєння знань студен-
тів, наведено приклади розв’язува-
ння конкретних задач та задачі для 
самостійного розв’язування в логіч-
ній послідовності і в порядку зрос-
тання складності.

Для студентів фізичних і фізико-
математичних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів.

Мікробіологія
Із серії "Біологічні студії"

Автори – Степан Гудзь, 
Світлана Гнатуш, Ірина Білінська

Гудзь С. П. Мікробіологія: під-
ручник: (для студентів вищих на-
вчальних закладів) / С. П. Гудзь, 
С. О. Гнатуш, І. С. Білінська. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009.– 360 с.

Редактори – 
Людмила Макі-
тринська, Лари-
са Сідлович. Тех-
нічний редактор 
– Ігор Старунь-
ко. Комп’ютерна 

графіка і верстання – Ігор Ста-
рунько. 

У підручнику висвітлено осно-
вні питання сучасної мікробіології 
за програмою підготовки студентів 
біологічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів. Виклад мате-
ріалу розпочинається з короткого 
історичного нарису про відкрит-
тя мікроорганізмів і становлення 
мікробіології. Розглянуто місце 
організмів у системі живого, їхню 
будову та хімічний склад, живлен-
ня, методи культивування, вплив 
факторів середовища. Доволі по-
вно представлено різноманітність 
прокаріотичних і еукаріотичних 
мікроорганізмів, їхню сучасну 
систематику, поширення у приро-
ді. Висвітлено особливості енер-
гетичного та конструктивного об-

мінів мікроорганізмів, механізми 
регулювання цих процесів, а також 
можливі шляхи використання мі-
кроорганізмів і продуктів їхнього 
метаболізму у практичних цілях. 
Значну увагу приділено генетиці 
мікроорганізмів як основі для одер-
жання цінних для мікробіологічної 
промисловості штамів. Матеріал 
останніх розділів книги присвяче-
ний взаємовідносинам між мікро- і 
макроорганізмами: охарактеризо-
вано інфекцію та протимікробний 
імунітет, описано окремі патогенні 
мікроорганізми й ті інфекційні за-
хворювання, які вони спричиня-
ють. 

Для студентів біологічних спе-
ціальностей вищих навчаль-
них закладів. Буде корисним для 
мікробіологів-науковців і праців-
ників мікробіологічної промисло-
вості.

Механізми біохімічних 
реакцій

Із серії "Біологічні студії"
Автори – Наталія Сибірна, 

Ярослав Чайка, 
Наталія Климишин,

Людмила Старикович, 
Галина Клевета,
Катерина Дудок

Сибірна Н. О. Механізми біохі-
мічних реакцій: навчальний по-
сібник: (для студентів вищих на-
вчальних закладів) / (Н. О. Сибір-
на, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, 
Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, 
К. П. Дудок); за редакцією профе-
сора Н. О. Сибірної: – Львів: Ви-

(Продовження. 
Початок на 2-5 стор.).
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(Продовження. 
Початок на 2-6 стор.).
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давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2009.– 316 с.

Редактор – 
Лариса Сідло-
вич. Технічний 
редактор – Ігор 
С т а р у н ь к о . 
Ком п ’ ю т е р н а 
графіка і вер-

стання – Ігор Старунько. 
Навчальний посібник підготова-

ний колективом викладачів кафедри 
біохімії Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
За змістом і обсягом він відобра-
жає усі складові частини курсу 
"Біологічна хімія" та лабораторний 
практикум з біохімії і скерований 
на поглиблене засвоєння теоретич-
них положень, розвиток практич-
них навиків самостійної роботи та 
вміння студентів логічно мислити 
при вирішенні ситуаційних задач. 
Він охоплює матеріал усього курсу 
"Біологічна хімія", який пропону-
ється навчальними програмами ви-
щих навчальних закладів ІV рівня 
акредитації і містить чотирнадцять 
розділів, кожен з яких включає те-
оретичну та практичну частину. 
В основі теоретичної частини ле-
жить курс лекцій, що читається на 
кафедрі біохімії Львівського націо-
нального університету імені Івана 
Франка. Відповідно до програми 
розглянуто питання про будову і 
функції основних класів біомакро-
молекул. Детально висвітлені роз-
діли, які охоплюють обмін білків, 
ліпідів, вуглеводів і нуклеїнових 
кислот. У практичній частині кож-
ному методу передує ґрунтовне 

пояснення принципу та механізму 
проведеної реакції, наведено де-
тальний опис процесу виконання 
якісного або кількісного аналізу. 
Розділи завершуються питаннями 
та завданнями, які допоможуть 
студентам у самостійній підготов-
ці при вивченні курсу "Біохімія". 

Посібник має бути використаний 
студентами, аспірантами та науко-
вими працівниками біологічних і 
медичних спеціальностей.

Теорія розвитку 
людського потенціалу 

національної економіки
Автор – Ольга Стефанишин

Стефанишин О. В. Теорія роз-
витку людського потенціалу наці-
ональної економіки: навчальний 
посібник: (для вищих навчальних 
закладів) / Ольга Стефанишин. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 306 с.

Редактор – Ма-
рія Ріпей. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – Ма-
рія Федорусь. Об-
кладинка – Василь 
Роган.

Це фундаментальний навчаль-
ний посібник із теорії розвитку 
людського потенціалу національ-
ної економіки, в якому цілісно і 
систематизовано висвітлено про-
цеси формування людського по-
тенціалу в умовах становлення ін-
формаційної економіки, на підставі 
застосування макроекономічного 

інструментарію ґрунтовно розкри-
то особливості еволюції ринкового 
механізму та суспільних інститутів 
його нагромадження, а також роз-
глянуто особливості змісту новіт-
ніх форм зайнятості, зокрема мо-
лодіжної.

Матеріали посібника апробова-
но в курсах лекцій, прочитаних для 
студентів Львівського національного 
університету імені Івана Франка та 
інших вищих навчальних закладів.

Для студентів вищих навчальних 
закладів, аспірантів, викладачів, на-
уковців, усіх, хто цікавиться розви-
тком новітньої економічної теорії.

Практикум 
з математичного аналізу

Автори – Микола Заболоцький, 
Степан Фединяк, Петро Філевич,

Костянтин Червінка
   
Заболоцький М. В., Фединяк 

С. І., Філевич П. В., Червінка К. 
А. Практикум з математичного 
аналізу: Навчальний посібник. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 312 с.

Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерний 
набір та вер-
стання – Костян-
тин Червінка. Об-
кладинка – Василь 
Роган.

Навчальний посібник написано 
відповідно до програми курсу ма-
тематичного аналізу для студентів 
спеціальності "Прикладна матема-
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Знову активним учасником Форуму 
книговидавців був Видавничий центр 
Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка, який протягом 
чотирьох днів на стенді № 133, що на 
першому поверсі Палацу мис-
тецтв, дивував відвідувачів Фо-
руму різноманітною науковою, 
навчальною, довідковою літе-
ратурою близько 200 найме-
нувань. Успішним здобуткам 
на Форумі сприяла зазвичай 
ретельна підготовка до цього 
масового книжкового свята. 

Ми вже традиційно стали 
учасниками конкурсу "Най-
краща книжка XVІ Форуму ви-
давців у Львові". На суд вимо-
гливого журі було подано вісім 
книжок: перший том збірника 
матеріалів Міжнародного наукового 
конґресу, присвяченого 150-річчю від 
дня народження Івана Франка (Львів, 
27 вересня – 1 жовтня 2006 р.) "Іван 
Франко: дух, наука, думка, воля", на-
вчальні посібники  Олега Антоняка 

"Загальна фізика: основи електрики 

і магнетизму", Галини Доманської і 

Сергія Лавренюка "Основи вищої ма-

тематики" (для економічних спеціаль-

ностей), Зенона Гамкала "Екологічна 

якість ґрунту", "Механізми біохіміч-

них реакцій" із серії "Біологічні студії" 

(автори – Наталія Сибірна, Ярослав 

Чайка, Наталія Климишин, Людмила 

Старикович, Галина Клевета, Катери-

на Дудок), монографії Назара Холода 
"Розподіл доходів та бідність у пере-
хідних економіках", Ігора Бойка "Ор-

гани влади і право в Галичині у складі 
Польського Королівства (1349-1569 
рр.)", а також підручник "Мікробіоло-
гія" із серії "Біологічні студії" (авто-
ри – Степан Гудзь, Світлана Гнатуш, 

Ірина Білінська) та монографія Василя 
Івашківа "Художня, літературознавча 
і фольклористична парадигма ранньої 
творчости Пантелеймона Куліша". За-
уважимо, що саме дві останні книж-
ки отримали відзнаки Форуму. Під-
ручник "Мікробіологія" ввійшов до 
числа п’ятнадцяти найкращих книжок 
"Форуму видавців-2009", а за наукові 
монографії Василя Івашківа "Художня, 
літературознавча і фольклористична 
парадигма ранньої творчости Панте-
леймона Куліша" та Богдана Тихолоза 
"Філософська лірика Івана Франка" 
Видавничий центр нашого Університе-
ту отримав спеціальну відзнаку голови 
Львівської обласної держадміністрації. 
Додамо, що до п’ятнадцятки головних 
лауреатів Форуму ввійшли ще три 

книжки, над якими працювали науков-
ці Франкового Університету: "На пере-
хрестях віку" (у трьох книгах) Миколи 
Ільницького, випущена Видавничим 
домом "Києво-Могилянська академія", 
та "Повне зібрання творів" Богдана-
Ігора Антонича (передмова Миколи 
Ільницького, упорядкування і комен-
тарі Данила Ільницького) і "Римська 
елегія" (з латинської переклав Андрій 
Содомора), які побачили світ у видав-
ництві "Літопис".

Під час книжкового Фору-
му у Дзеркальній залі Видав-
ничий центр вже кілька років 
поспіль проводить презента-
ції університетських видань. 
І цього разу представлений 
творчий доробок науковців 
Франкового Університету 
був досить вагомим. Вісім 
книжок постало перед учас-
никами цього пропагандист-
ського книжкового заходу, 
що спонукало запрошених до 
жвавого обговорення праць, 

а інколи і до дискусій з промовцями. 
Але презентацію проректор з науково-
педагогічної роботи та соціальних пи-
тань і розвитку Мар’ян Лозинський 
розпочав з приємного дійства – наго-
родження авторів підручника "Мікро-
біологія", який, як вже сказано вище, 
став лауреатом XVІ Форуму видавців 
у Львові. Це був своєрідний поштовх 
до подальшого  активного ходу пре-
зентації. 

Про підготовку і випуск першого 
тому збірника матеріалів Міжнарод-
ного наукового конґресу, присвяченого 
150-річчю від дня народження Івана 
Франка "Іван Франко: дух, наука, дум-
ка, воля", в якому подано статті найві-
доміших франкознавців світу, розповів 

Видавничий вісник                                              Форуми

(Продовження на 9 стор.).

Як з ав ж ди –  з  нагород ами …
Традиційний Форум видавців і цього року зібрав у Львові багатоти-

сячну аудиторію поціновувачів друкованого слова. Це вересневе свято 
вже вшістнадцяте відбулося у місті Лева, а його масштаби щоразу все 
ширшають і ширшають, бо бажаючих продемонструвати свої творчі 
здобутки, перетворені у поліграфічний виріб – книжку, з кожним роком 
стає все більше і більше.
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відповідальний секретар видання, ди-
ректор Інституту франкознавства до-
цент Святослав Пилипчук. Він також 
повідомив, що вже на завершальній 
стадії робота над другим томом збірни-
ка. Добрі слова про це видання висло-
вив ректор Українського університету, 
що у Москві, професор Віктор Ідзьо.

Дві книжки наукової серії "Мова і 
соціум" представила присутнім про-
фесор філологічного факуль-
тету Галина Мацюк. Перша з 
них – "До витоків соціолінг-
вістики: соціологічний напрям 
у мовознавстві"– монографія, 
друга – "Прикладна соціолінг-
вістика. Питання мовної полі-
тики" – навчальний посібник. 
Обидва випуски цієї серії (а ще 
буде третій) вже стали хоро-
шою підмогою для мовознав-
ців, які вивчають теоретичну 
соціолінгвістику та її історію, 
загальне мовознавство. Щодо 
навчального посібника "При-
кладна соціолінгвістика. Питання мов-
ної політики", то це видання є першим 
в Україні, яке висвітлює таку темати-
ку. Хороші відгуки про згадані книжки 
висловили гість з Києва – завідувач 
відділу соціолінгвістики Інституту 
української мови НАН України профе-
сор Леся Ставицька, колега з кафедри 
загального мовознавства нашого Уні-
верситету доцент Лідія Сваричевська, 
четвертокурсниця філологічного фа-
культету Лілія Мальцева.

Професор економічного факультету 
Ольга Стефанишин презентувала свій 
навчальний посібник "Теорія розвитку 
людського потенціалу національної 
економіки". Ця фундаментальна праця 
із теорії розвитку людського потенці-
алу національної економіки, яка отри-
мала гриф Міністерства освіти і науки 

України, стане настільною книгою для 
усіх, хто цікавиться розвитком новіт-
ньої економічної теорії. Ведучий пре-
зентації проректор Мар’ян Лозинський 
запропонував на основі цієї праці Оль-
ги Стефанишин, назва якої співпадає з 
темою докторської дисертації, провес-
ти Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію. А ще він додав, що цей 
навчальний посібник варто видати зна-
чно більшим накладом.

Приємні відгуки отримала і мо-
нографія докторанта економічного 
факультету Назара Холода "Розподіл 
доходів та бідність у перехідних еко-
номіках". Її стрижнем є дослідження 
динаміки нерівності розподілу доходів 
населення та бідності у перехідних еко-
номіках. У цій книжці також йдеться 
про особливості та закономірності роз-
поділу доходів та боротьбу з бідністю 
в Україні. Написання монографії стало 
можливим завдяки науковим стажу-
ванням автора у Нідерландах та США. 
Він задоволений своєю працею і впев-
нений, що вона буде корисною не лише 
для студентів, але й для широкого кола 
фахівців. А ще вдячний поліграфістам 
за художнє оформлення обкладинки 
монографії і оперативний друк.

Щодо двох видань біологічного фа-
культету із започаткованої серії "Біоло-

гічні студії", то їм також на презентації 
була приділена особлива увага. Підруч-
ник "Мікробіологія", який написали  
Степан Гудзь, Світлана Гнатуш та Іри-
на Білінська, став одним із перемож-
ців конкурсу "Найкраща книжка XVІ 
Форуму видавців у Львові", а навчаль-
ний посібник "Механізми біохімічних 
реакцій", авторами якого є Наталія 
Сибірна, Ярослав Чайка, Наталія Кли-
мишин, Людмила Старикович, Галина 
Клевета, Катерина Дудок, заслужив 

не меншу увагу учасників 
презентації. Цікаво розпо-
відали про свій творчий до-
робок і декан біологічного 
факультету доцент Світлана 
Гнатуш, і завідувач кафедри 
біохімії професор Наталія 
Сибірна. За оригінально 
проілюстровані обкладинки, 
чітку комп’ютерну графі-
ку і верстку книжки авто-
ри були одностайно щиро 
вдячні своєму факультет-
ському дизайнерові Ігореві 
Старуньку. Обидва видання 

отримали рекомендації Міністерства 
освіти і науки України. Цінність цих 
книжок вимірюється не лише багато-
річною працею авторських  колективів, 
а насамперед актуальністю поданого у 
них матеріалу. Скажімо, у підручнику 
читачеві наголошено про ту небезпе-
ку, яку становлять патогенні бактерії 
для здоров’я людини. З цією метою у 
двох розділах стисло охарактеризова-
но інфекцію та імунітет і окремі пато-
генні бактерії та дуже коротко описані 
ті інфекційні захворювання, які вони 
спричиняють. Автори навчального по-
сібника, присвяченого світлій пам’яті 
свого вчителя – Бориса Федоровича 
Сухомлинова, розглянули питання 
про будову і функції основних класів 
біомакромолекул, детально висвітлили 
розділи, які охоплюють обмін білків, 

Форуми                                                      Видавничий вісник  

(Закінчення на 16 стор.).

(Продовження. 
Початок на 8 стор.).

Як з ав ж ди –  з  нагород ами …
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(Продовження. 
Початок на 2-7 стор.).

(Продовження на 11 стор.).

тика та інформатика" класичних 
університетів України. У ньому 
розглянуто всі основні питання 
програми: операції над множина-
ми та класифікація відображень, 
обчислення границь числових по-
слідовностей та функцій, дослі-
дження функцій за допомогою ди-
ференціального числення, інтеграл 
Рімана та його застосування, влас-
тивості числових та функціональ-
них рядів, тригонометричні ряди 
Фур’є, обчислення та застосування 
кратних, криволінійних, поверх-
невих інтегралів та зв’язки між 
ними, елементи теорії скалярних 
та векторних полів, властивості 
невластивих інтегралів, залежних 
від параметра, аналітичні функції 
комплексної змінної та їх застосу-
вання.

Призначено для студентів мате-
матичних та природничих спеці-
альностей вищих навчальних за-
кладів.

Вісник Львівського 
університету. 

Серія біологічна. 
Випуск 49

Вісник Львівського університе-
ту. Серія біологічна. 2009. Випуск 
49. 212 с.

Відповідальні 
за випуск – Ві-
ктор Федоренко, 
Надія Цимбалюк. 
Редактор – Ла-
риса Сідлович. 

Комп’ютерна верстка – Володимир 
Демчук.

У "Віснику Львівського універ-
ситету. Серія біологічна" опублі-
ковані статті з актуальних проблем 
біології.

Для наукових працівників, аспі-
рантів і студентів старших курсів.

Вісник Львівського 
університету. 

Серія біологічна. 
Випуск 50

Вісник Львівського університе-
ту. Серія біологічна. 2009. Випуск 
50. 206 с.

Відповідальні 
за випуск – Ві-
ктор Федоренко, 
Надія Цимбалюк. 
Редактор – Ла-
риса Сідлович. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Воло-

димир Демчук.
У "Віснику Львівського універ-

ситету. Серія біологічна" опублі-
ковані статті з актуальних проблем 
біології.

Для наукових працівників, аспі-
рантів і студентів старших курсів.

Вісник Львівського 
університету. 

Серія педагогічна. 
Випуск 25. Частина 3

Вісник Львівського універси-
тету. Серія педагогічна. 2009. Ви-
пуск 25. Частина 3. 377 с.

Відповідальна за випуск – Тетяна 
Равчина. Редактор – Марія Ріпей. 

Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Ната-
лія Король.

У Віснику роз-
глянуто світові 
та європейські 
тенденції розви-
тку вищої освіти, 

проблеми психолого-педагогічної 
підготовки та особливості діяльнос-
ті викладача вищої школи.

Вісник Львівського 
університету. 

Серія педагогічна. 
Випуск 25. Частина 4

Вісник Львівського універси-
тету. Серія педагогічна. 2009. Ви-
пуск 25. Частина 4. 332 с.

Відпов ідаль -
ний за випуск 
– Дмитро Гер-
цюк. Редактор 
– Марія Ріпей. 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Ната-
лія Король.

У Віснику розглянуто світовий 
досвід, психолого-педагогічні осо-
бливості, методи, форми підго-
товки вчителя та викладача вищої 
школи.

Вісник Львівського 
університету. 

Серія хімічна. Випуск 50

Вісник Львівського університе-
ту. Серія хімічна. 2009. Випуск 50. 
354 с.

Видавничий вісник                                      Нові видання

Книжки всім нам на р адіс ть



11

(Продовження на 12 стор.).

Нові видання                                           Видавничий вісник  

Відповідальний 
за випуск – Зі-
новія Шпирка. 
Редактор – Віта-
лія Станкевич-
І в а н о в а . 
Ком п ’ ю т е р н а 
верстка – Ольга 
Жак.

У Віснику публікуються оригі-
нальні результати з різних розділів 
хімії, в тому числі неорганічної, ана-
літичної, органічної фізичної та ко-
лоїдної, міждисциплінарної хімії та 
суміжних ділянок науки.

Основи лінгвістичних 
досліджень

Автори – Ольга Федоренко, 
Стефанія Сухорольська, 

Ольга Руда

Федоренко О. І., Сухорольська 
С. М., Руда О. В. Основи лінгвіс-
тичних досліджень: Підручник. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 296 с.

Редактор – 
Мар’яна Миха-
люк. Технічний 
редактор – 
Світлана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-

бов Семенович. Обкладинка – Ва-
силь Роган.

У підручнику розглянуто питання 
організації та планування наукового 
дослідження, правила написання та 
захисту наукової роботи, специфіку 

проведення лінгвістичного дослі-
дження.

Основні завдання – підготувати 
студентів до наукового вивчення 
іноземної мови та написання на-
укової роботи, сформувати вміння і 
навички науково-дослідницької ді-
яльності.

Для студентів філологічних фа-
культетів вищих навчальних закладів, 
аспірантів, науковців, викладачів.

Світ книг – світ знань
Каталог видань 

Видавничого центру Львівського 
національного університету 

імені Івана Франка (2006-2008)
Упорядник – Богдан Копанський
   
Каталог видань Видавничого 

центру Львівського національно-
го університету імені Івана Фран-
ка (2006-2008) "Світ книг – світ 
знань" / Упорядник Б. М. Копан-
ський. – Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 
112 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерний 
набір – Наталія 

Буряк. Комп’ютерне верстання і 
дизайн – Василь Роган. Обкладинка 
– Василь Роган.

Каталог охоплює 192 видання, 
об’єднані в десять розділів. Це – 
підручники; навчальні посібники; 
навчально-методичні посібники; 
практикуми, збірники вправ, задач; 
монографії; словники, довідники, 

покажчики, каталоги; біографічні 
нариси; збірники наукових праць, 
матеріали наукових конференцій; 
художні видання; інші видання. Ка-
талог присвячений 10-річчю ство-
рення Видавничого центру.

Для студентів, викладачів, усіх по-
ціновувачів книги.

Банківські операції
Автори – Михайло Крупка, 

Євгенія Андрущак, 
Наталія Пайтра

Крупка М. І., Андрущак Є. М., 
Пайтра Н. Г. Банківські операції: 
навчальний посібник / М. І. Круп-
ка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра; 
[за редакцією доктора економічних 
наук, професора М. І. Крупки]. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 248 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор 
– Світлана Се-
ник. Обкладинка 
– Василь Роган.

В и с в і т л е н о 
сутність та роль центрального і ко-
мерційних банків в економічній 
системі держави. Досліджено про-
цес формування ресурсної бази у 
банківській сфері, а саме: власного, 
залученого та позиченого капіталів. 
Розкрито зміст кредитних, вексель-
них, валютних операцій, операцій 
з цінними паперами та операцій у 
межах обслуговування платіжного 
обороту. Розглянуто питання аналізу 
результатів комерційних банків та 
оцінки їх фінансового стану.

(Продовження. 
Початок на 2-7, 10 стор.).

Книжки всім нам на р адіс ть
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(Закінчення на 13 стор.).

Для студентів, аспірантів, викла-
дачів економічних спеціальностей, 
економістів-практиків.

Тези звітної наукової 
конференції філософського 

факультету. Випуск 6
Відповідальний за випуск – 

Володимир Мельник

Тези звітної наукової конферен-
ції філософського факультету / 
Відповідальний за випуск профе-
сор В. П. Мельник. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2009. – 290 с.

У збірнику опу-
бліковані тези 
викладачів, асис-
тентів, аспірантів 
і співробітників 
кафедр історії фі-
лософії, філософії, 

теорії та історії культури, психології, 
політології, теорії та історії політич-
ної науки філософського факультету 
за результатами виконання кафе-
дральних тем у 2008 році.

Прикладна спектроскопія
Автори – Володимир Капустяник, 

Володимир Мокрий

Капустяник В. Б., Мокрий В. І. 
Прикладна спектроскопія: На-
вчальний посібник. – Львів: Ви-
давничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2009. – 302 с. + 6 с. вкл.

Редактор – Ірина Лоїк. 
Комп’ютерний набір і верстка – Ві-

ктор Рудик. Тех-
нічний редактор 
– Світлана Се-
ник. Коректор – 
Наталія Галечко. 
Обкладинка – Ва-
силь Роган.

Навчальний посібник з прикладної 
спектроскопії висвітлює теоретичні 
основи різних видів  спектрального 
аналізу, а також широке коло як тра-
диційних, так і оригінальних, розро-
блених авторами методик. Описано 
методи вивчення не тільки елемент-
ного складу різних речовин, а й їхньої 
молекулярної та кристалічної струк-
тури в конденсованому стані. Окремі 
розділи присвячені спектральному 
аналізу біологічно активних речовин 
і біологічних об’єктів та екологічно-
му моніторингу. В міру необхіднос-
ті розглянуто питання застосування 
комп’ютерів для автоматизації спек-
трального аналізу й опрацювання екс-
периментальних результатів.

Для студентів 3-5 курсів природни-
чих і технічних спеціальностей, де по-
глиблено вивчають інструментальні 
методи аналізу, а також для науковців 
і спеціалістів, що займаються питан-
нями оптико-спектрального контролю 
і спектроскопії конденсованого стану.

Художня, літературознавча 
і фольклористична 

парадигма
ранньої творчости 

Пантелеймона Куліша
Автор – Василь Івашків

   
Івашків В. М. Художня, літе-

ратурознавча і фольклористич-

на парадигма ранньої творчости 
Пантелеймона Куліша: (моногра-
фія) / Василь Івашків. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2009. – 448 с. + вкл.

Р е д а к т о р 
– Уляна Крук. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Переклад 
англійською мо-
вою – Світлана 
Івашків-Когут. 

Обкладинка – Василь Роган.
У монографії всебічно проаналізо-

вано всю відому на цей час спадщи-
ну Пантелеймона Куліша (1819-1897) 
раннього періоду його діяльности, 
коли він формувався як талановитий 
письменник-романтик, передусім 
прозаїк, фольклорист, історіософ, 
літературний критик, публіцист, по-
чинався як поет і перекладач, ор-
ганізатор культурно-літературного 
процесу, врешті, патріот, для якого 
над усе була доля України. З’ясовано 
особливості ролі й місця у творах 
П. Куліша українського фольклору, 
збиранню, дослідженню і публіка-
ціям якого він приділяв дуже багато 
часу. Рання творчість письменника 
демонструє його прагнення до мис-
тецького застосування фольклору 
– від стилізацій до переосмислення 
змісту та мотивів уснопоетичного 
тексту у художньому творі, викорис-
тання переважно для увиразнення 
певної сюжетної лінії чи ідеї.

Для науковців, викладачів, учите-
лів, студентів, усіх шанувальників 
української культури.

(Продовження. 
Початок на 2-7, 10-11 стор.).

Книжки всім нам на р адіс ть
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Дослідження операцій
Частина 3. Ухвалення 

рішень і теорія ігор
Автори – Михайло Бартіш,

 Ігор Дудзяний

Бартіш М. Я., Дудзяний І. М. 
Дослідження операцій. Частина 
3. Ухвалення рішень і теорія ігор: 
підручник / М. Я. Бартіш, І. М. 
Дудзяний. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 278 с.

Редактор – Іри-
на Лоїк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне ма-
кетування – Ігор 
Дудзяний. Обкла-

динка – Василь Роган.
Висвітлено фундаментальні поло-

ження однокритеріальних і багато-
критеріальних детермінованих задач 
ухвалення рішення та задач ухвален-
ня рішень в умовах невизначеності 
(ризик, цілковита невизначеність і 
конфлікт інтересів). Детально роз-
глянуто базові положення та голо-
вні моделі теорії ігор (стратегічні та 
нестратегічні ігри, статичні та ди-
намічні ігри, ігри з довершеною та 
недовершеною інформацією тощо). 
Розглянуто ігрові моделі таких еко-
номічних об’єктів, як класична дуо-
полія Курно, дуополія Курно з аси-
метричною інформацією, дуополія 
та парадокс Бертрана, добровільне 
фінансування суспільного блага, аук-
ціони. Зміст підручника відповідає 
програмі обов’язкового курсу “До-

слідження операцій” для базового 
напряму “Прикладна математика”.

Для бакалаврів, спеціалістів і ма-
гістрів вищих закладів освіти, де ви-
кладають предмети “Дослідження 
операцій”, “Математичне програму-
вання” тощо.

Методологія і практика 
оцінювання у фінансовому 

обліку
Автор – Галина Нашкерська

Нашкерська Г. В. Методологія і 
практика оцінювання у фінансо-
вому обліку: монографія / Галина 
Нашкерська. – Львів: Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2009. – 426 с.

Редактор – 
Оксана Кузик. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – На-

талія Лобач. Обкладинка – Василь 
Роган.

Розкрито актуальні питання теорії 
та методології оцінювання об’єктів 
фінансового обліку підприємств 
середнього та великого бізнесу, ви-
значено необхідність використання 
вимірювальних процедур для оцін-
ки реальності практичного втілення 
основної мети діяльності підприєм-
ства. Наголошено на системному та 
економічному характері оцінюван-
ня, досліджено вплив результатів 
вимірювання окремих видів активів 
і зобов’язань на фінансовий стан і 
результати діяльності підприємства.

Для науковців, аспірантів, студен-
тів економічних факультетів, еконо-

містів, фінансових аналітиків, прак-
тикуючих бухгалтерів та аудиторів.

Буроземи пралісів 
Українських Карпат
Автори – Петро Войтків, 

Степан Позняк

Войтків П. С., Позняк С. П. Бу-
роземи пралісів Українських Кар-
пат: монографія / П. С. Войтків, С. 
П. Позняк. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 244 с.

Р е д а к т о р 
– Ірина Лоїк. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – Лю-
бов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.
Проаналізовано результати вивчен-

ня буроземів пралісів Українських 
Карпат. Детально вивчено морфоло-
гію, фізичні, фізико-хімічні і хімічні 
властивості буроземів пралісових еко-
систем. Вивчення морфології засвід-
чило деякі відмінності у показниках 
і ознаках буроземів пралісів і різних 
типів лісів. Буроземи пралісів харак-
теризуються високим вмістом і запа-
сами гумусу, в складі увібраних каті-
онів переважають катіони Алюмінію, 
Кальцію, Магнію. Буроземи пралісо-
вих екосистем  Українських Карпат є 
унікальними, особливо цінними ґрун-
тами, які потребують охорони і зане-
сення їх до Червоної книги ґрунтів.

Підготував 
Богдан КОПАНСЬКИЙ.

(Закінчення. 
Початок на 2-7, 10-12 стор.).

Книжки всім нам на р адіс ть
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Видавничий вісник                                         Нові видання 

Н а  ш л я х у  д о  ч и т а ч а

Видавнича рада Університету у 
2009 році рекомендувала до друку і 
надання грифа Міністерства освіти і 
науки України такі видання:

а) підручники:
– “Релігієзнавство”. Автори: профе-

сор філософського факультету Анатолій 
Васильович Яртись та доцент цього ж 
факультету Андрій Юліанович Васьків;

– “Логіка: теоретична і прикладна”. 
Автор: доцент філософського факульте-
ту Неля Василівна Карамишева;

– “Фізіологія людини і тварин (фізіо-
логія нервової, м’язової і сенсорних сис-
тем)”. Автори: професор біологічного 
факультету Мирон Юрійович Клевець, 
доценти цього ж факультету Володимир 
Васильович Манько,  Марія Олексіївна 
Гальків, Оксана Володимирівна Іккерт 
та асистент цього ж факультету Соломія 
Володимирівна Бичкова;

– “Medii Aevi: Середні віки”. Авто-
ри: професор історичного факультету 
Леонтій Вікторович Войтович, доценти 
цього ж факультету Назар Богданович 
Козак, Юрій Володимирович Овсін-
ський та Модест Ігорович Чорний;

– “Вступ до германської філології”. 
Автори: професор факультету іноземних 
мов Богдан Васильович Максимчук та 
асистент цього ж факультету Ірина Бог-
данівна Максимчук;

– “Фізика”. Автори: доцент Львів-
ського національного університету ве-
теринарної медицини та біотехнологій 
Світлана Олександрівна Вакарчук, до-
цент фізичного факультету Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка Тарас Михайлович Демків та 
професор Львівського національного 
аграрного університету Степан Васильо-
вич Мягкота;

– “Основи мінералогії України”. Ав-
тори: професор геологічного факультету 
Львівського національного університе-

ту імені Івана Франка Орест Іллярович 
Матковський, професор Київського на-
ціонального університету імені Тараса 
Шевченка Володимир Іванович Павли-
шин та доцент геологічного факультету 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка Євгенія Мартинівна 
Сливко;

– “Менеджмент європейської еконо-
мічної інтеграції” за редакцією профе-
сора факультету міжнародних відносин 
Світлани Марківни Писаренко;

– “Французька мова”. Автор: доцент 
факультету іноземних мов Іван Іванович 
Бабінчук.

б) навчальні посібники:
– “Практикум з біофізики”. Авто-

ри: асистенти біологічного факультету 
Антоніна Володимирівна Тарновська, 
Наталія Петрівна Головчак та  доцен-
ти цього ж факультету Марія Богданів-
на Галан, Марта Володимирівна Бура, 
професор цього ж факультету  Дмитро 
Іванович Санагурський;

– “Загальна вірусологія”. Автори: 
професор біологічного факультету Сте-
пан Петрович Гудзь, асистент цього ж 
факультету Тарас Богданович Перетят-
ко та Юлія Олександрівна Павлова;

– “Органічна хімія”. Частина 3. Ге-
терофункціональні сполуки. Автори: 
професор хімічного факультету Микола 
Дмитрович Обушак та доцент цього ж 
факультету Євгенія Євгенівна Біла;

– “Цивільне процесуальне право”. 
Автори: доцент юридичного факультету 
Роксолана Ярославівна Лемик та асис-
тент цього ж факультету Світлана Васи-
лівна Сеник;

– “Соціологія маскулінності”. Автор: 
асистент історичного факультету Тетяна 
Сергіївна Бурейчак;

– “Політична географія та геополіти-
ка України”. Автор: професор географіч-
ного факультету Мирослав Степанович 
Дністрянський;

– “Охорона праці”. Автори: профе-

сор кафедри безпеки життєдіяльності 
Зіновій Михайлович Яремко, асистен-
ти цієї ж кафедри Світлана Василівна 
Тимошук, Оксана Іванівна Третяк та 
старший викладач цієї ж кафедри Роман 
Миколайович Ковтун;

– “Англійська мова для біологів”. 
Автори: професор біологічного факуль-
тету Сергій Олександрович Волгін та 
асистенти факультету іноземних мов 
Марія Степанівна Козолуп, Руслана Іго-
рівна Комар;

– “Сімейне право України”. Автор: 
доцент юридичного факультету Світла-
на Михайлівна Лепех;

– “Прикладна етика”. Автор: доцент 
філософського факультету Ольга Ігорів-
на Ліщинська-Милян; 

“Міфологія”. Автор: доцент філо-– 
софського факультету Оксана Володи-
мирівна Дарморіз;

– “Соціологія релігії”. Автор: доцент 
філософського факультету Наталія Ми-
рославівна Мадей;

– “Вибрані фортепіанні твори укра-
їнських композиторів ХХ століття для 
дітей”. Автор: асистент факультету куль-
тури і мистецтв Світлана Олександрівна 
Салдан;

– “Банківські операції”. Автори: 
професор економічного факультету Ми-
хайло Іванович Крупка, доцент цього ж 
факультету Євгенія Михайлівна Андру-
щак та асистент цього ж факультету На-
талія Григорівна Пайтра; 

– “Банківські операції”. Автор: до-
цент економічного факультету Ірина 
Георгіївна Скоморович;

– “Основи перекладознавства” (час-
тина перша). Автори: доцент факультету 
іноземних мов Христина Ярославівна 
Назаркевич;

– “Палеогеомофологія”. Автори: до-
центи географічного факультету Мирос-
лав Богданович Іваник та Інна Микола-
ївна Сіренко;

– “Електрика та магнетизм. Збірник 

(Продовження. 
Початок у випусках 5-6, 7-8).



(Закінчення. 
Початок на 14 стор.).
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задач із розв’язками”. Автори: доцент 
фізичного факультету Тарас Михайло-
вич Демків, Віталій Миколайович Ле-
сівців та професор цього ж факультету 
Ярослав Іванович Шопа;

– “Політичні доктрини ХХ століття”. 
Автор: професор філософського факуль-
тету Анатолій Семенович Романюк;

– “Політична еліта: історія та тео-
рія”. Автори: доцент філософського фа-
культету Любомира Степанівна Мандзій 
та асистент цього ж факультету Оксана 
Юріївна Дащаківська; 

– “Геологія та екологія видобутку 
нафти і газу”. Автор: професор геоло-
гічного факультету Юрій Зіновійович 
Крупський;

– “Примусові заходи виховного ха-
рактеру: теорія і практика застосування”. 
Автор: асистент юридичного факультету 
Лідія Михайлівна Палюх;

– “Новітня історія країн Західної 
Європи та Північної Америки (1945 – 
початок ХХІ ст.”). Автори: професор 
історичного факультету Михайло Мико-
лайович Швагуляк та доценти цього ж 
факультету Зоя Анатоліївна Баран, Ген-
надій Миколайович Кипаренко, Андрій 
Михайлович Козицький, Степан Петро-
вич Мовчан, асистент цього ж факульте-
ту Руслан Богданович Сіромський;

– “Сорабістичні студії: Україна, 
Франція, Бельгія”. Автор: доцент фа-
культету іноземних мов Ярема Іванович 
Кравець;

– “Економічна теорія: вступ, макро-
економіка, мікроекономіка”. За редакці-
єю професора економічного факультету 
Остапа Зіновійовича Ватаманюка;

– “Економічна теорія: практикум 
(тести і задачі)”. За редакцією професо-
ра економічного факультету Остапа Зі-
новійовича Ватаманюка;

– “Кримінально-виконавче право 
України в схемах і таблицях”. Автор: до-
цент юридичного факультету Костянтин 

Богданович Марисюк;
– “Концепції природознавства”. Ав-

тор: доцент географічного факультету 
Павло Іванович Штойко;

– “Фундаментальні проблеми кван-
тової механіки”. Автор: професор фізич-
ного факультету Володимир Михайло-
вич Ткачук.

в) інші видання:
– енциклопедичний словник “Партії 

та вибори”. Автор: доцент філософсько-
го факультету Юрій Романович Шведа.

Видавнича рада Університету у 
2009 році рекомендувала до друку 
такі видання:

а) навчально-методичні посіб-
ники: 

– “Тести з протозоології та зоології 
безхребетних”. Автор: доцент біологіч-
ного факультету Олег Романович Іва-
нець;

– “Збірник тестів з курсу “Педагогі-
ка”. У 3 ч. Ч. 3. Загальні основи теорії 
і методики виховання”. За загальною 
редакцією доцента кафедри педагогіки 
Дмитра Дмитровича Герцюка та Лари-
си Онисимівни Ковальчук.

б) монографії:
– “Стратегічне управління розвитком 

бізнес-систем в економіці України”. Ав-
тор: здобувач економічного факультету 
Лариса Костянтинівна Гліненко;

– “Розподіл доходів та бідність у пе-
рехідних економіках”. Автор: докторант 
економічного факультету Назар Миро-
нович Холод;

– “Давньоруське городище Листвин 
і його околиці у Х–ХІ ст.”. Автор: заві-
дувач музею археології Роман Михайло-
вич Чайка;

– “Рання творчість Пантелеймона 
Куліша: становлення індивідуальности 
письменника, фольклориста, літературоз-
навця”. Автор: доцент філологічного фа-
культету Василь Михайлович Івашків;

– “Буроземи пралісів Українських 
Карпат”. Автори: асистент географічно-
го факультету Петро Степанович Войт-
ків та професор цього ж факультету Сте-
пан Павлович Позняк; 

– “Метафізика аксіологічних смислів 
буття людини”. Автор: здобувач філо-
софського факультету Ігор Зіновійович 
Держко;

– “Філософія. Наука. Техніка: 
методолого-світоглядний аналіз”. Автор: 
професор філософського факультету Во-
лодимир Петрович Мельник;

– “Геокадастрові дослідження гір-
ничопромислових територій”. Автор: 
доцент географічного факультету Євген 
Анатолійович Іванов;

– “Органи влади і право в Галичині 
у складі Польського королівства (1349–
1569 рр.)”. Автор: доцент юридичного 
факультету Ігор Йосипович Бойко;

– “Методологія і практика оцінюван-
ня у фінансовому обліку”. Автор: доцент 
економічного факультету Галина Воло-
димирівна Нашкерська;

– “Літолого-генетична зумовленість 
формування ґрунтового покриву Розточ-
чя”. Автори: молодший науковий співро-
бітник географічного факультету Оксана 
Миколаївна Підкова та професор цього 
ж факультету Мирон Григорович Кіт.

(Далі буде).

У Видавничому центрі готують 
до друку нові видання.
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Конкурси

Форуми

Головний редактор Богдан КОПАНСЬКИЙ

"Кращий підручник природничого на-
пряму 2008-2009 навчального року"; до-
цента кафедри математичної економіки 
та економетрії механіко-математичного 
факультету Валерія Андрійовича Ко-
зицького за друге місце підручника 
"Опуклі структури, методи оптимізації 
та  їхнє застосування в економічному 
аналізі" у конкурсі "Кращий підручник 
природничого напряму 2008-2009 на-
вчального року"; завідувача кафедри 
біохімії біологічного факультету про-
фесора Наталію Олександрівну Сибір-
ну, доцентів кафедри біохімії біологіч-
ного факультету Ярослава Петровича 
Чайку,  Наталію Ігорівну Климишин, 
Людмилу Степанівну Старикович, 
асистента кафедри біохімії біологіч-
ного факультету Галину Ярославівну 
Клевету, доцента кафедри біохімії біо-
логічного факультету Катерину Петрів-

ну Дудок за перше місце навчального 
посібника "Механізми біохімічних ре-
акцій"  у конкурсі "Кращий навчальний 
посібник природничого напряму 2008-
2009 навчального року"; доцента ка-
федри загальної фізики фізичного фа-
культету Олега Тарасовича Антоняка 
за друге місце навчального посібника  
"Загальна фізика: основи електрики і 
магнетизму" у конкурсі "Кращий на-
вчальний посібник природничого на-
пряму 2008-2009 навчального року"; 
доцента кафедри вищої математики 
механіко-математичного факультету 
Богдана Михайловича Тріща за третє 
місце навчального посібника "Основи 
вищої математики: Теореми, приклади 
і задачі" у конкурсі "Кращий навчаль-
ний посібник природничого напряму 
2008-2009 навчального року".

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Від знаки 
найуспішнішим

(Закінчення. Початок на 1 стор.). 

(Закінчення. Початок на 8-9 стор.). 
ліпідів, вуглеводів і нуклеїнових кис-
лот. Добрі слова про доробок біологів 
висловила спеціаліст у цій науковій 
галузі – доцент кафедри технології 
біологічноактивних сполук  та біо-
технології Національного університе-
ту "Львівська політехніка" Вероніка 
Червецова.

Завершальним акордом презента-
ції стало представлення монографії 
доцента кафедри історії держави, пра-
ва та політико-правових вчень юри-
дичного факультету Ігора Бойка "Ор-
гани влади і право в Галичині у складі 
Польського Королівства (1349-1569 
рр.)". Історико-правове досліджен-

ня органів влади та права у Галичині 
в складі Польського Королівства, як 
вважає автор, дасть змогу нагромади-
ти початкову емпіричну базу даних, 
спираючись на яку сучасні вчені-
правознавці, політики і державні діячі 
можуть створити оптимальну модель 
державно-правових і самоврядних 
інститутів з урахуванням помилок та 
досягнень, які мали місце у минулому. 
Вихід цієї книжки у світ є результатом 
тривалого дослідження науковця, яко-
му плідно у цьому сприяло керівни-
цтво кафедри.

З усього видно, що автори пре-
зентованих видань задоволені своїм 

творчим доробком, що їхню працю 
належно оцінили учасники цього  
важливого заходу щодо популяризації 
книги. Треба сподіватися, що і студен-
ти будуть вдячні своїм наставникам за 
друкований подарунок.

А Видавничому центрові Франко-
вого Університету, який був учасни-
ком благодійної акції «Подаруй дитині 
книжку»,  ще й вдячно усміхатимуть-
ся маленькі дітки, які під час  XVІ 
Форуму видавців у Львові отримали 
у подарунок п’ять дитячих книжочок 
"Торбина усміхненого котика", напи-
саних Марією Людкевич.

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

Як з ав ж ди –  з  нагород ами …

Редколегія
 “Видавничого вісника” 

щиро вітає 
весь колектив 

Видавничого центру 
з Різдвом Христовим 
і Новим 2010 роком 

та зичить усім 
його працівникам 

якнайліпшого здоров’я, 
усіляких гараздів 

і здійснення творчих 
мрій!!!


