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Жива історія                                                                          На новому шляху книговидання...

В и д а в н и ц т в у  –  2 0  р о к і в !

Щиросердечно вітаємо колектив 
Видавництва – творців друкованого слова 

Франкового Університету – 
з двадцятиліттям, прийдешніми – 

Різдвом Христовим та Новим 2019 роком!
Зичимо кожному з Вас високого творчого 

лету та невичерпної енергії для здобуття 
омріяних висот на видавничій ниві!

Нехай на Ваших життєвих шляхах 
завжди стелиться мир, спокій і добро! 
Всіх земних благ і щасливого довголіття 

Вам і Вашим родинам!

З великою шаною і повагою до Вас,

проректор з науково-педагогічної роботи 
та соціальних питань і розвитку 

Мар’ян Володимирович ЛОЗИНСЬКИЙ,

директор Видавництва 
Роман Романович СОТНИК,

редколегія газети 
«Видавничий вісник»

Колектив Видавництва у передсвятковий час свого 20-ліття.                                    Фото Олега ВІВЧАРИКА

Ві т а єм о !

(Читайте продовження живої історії 20-ліття на 2, 11–14, 24 стор.).
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Видавництву (Видавни-
чому центрові) вже двадцять. 
Ніби вчора був той славний 
день 18 листопада 1998 року, 
коли на університетській кар-
ті з’явився вкрай необхідний 
для закладу вищої освіти осе-
редок видавців-поліграфіс-
тів. Сьогодні й уявити собі 
важко повнокровну діяль-
ність Франкового Універси-
тету без такого важливого і 
невід’ємного від навчального 
процесу підрозділу.

1998 рік
Все починалося з рішення 

Ректорату від 1 липня 1996 
року за № 42 про створення 
на базі редакційно-видавничо-
го відділу, машинно-офсетної 
та поліграфічної лабораторій 
Видавничого центру Універ-
ситету. На його підставі рек-
тор видав наказ № 1819 від 12 
листопада 1998 року, у якому 
записано: «1. У відповідності 
з наказом № 109 від 30.01.98 р. 
затвердити загальний штат-
ний розпис Видавничого цен-
тру Університету. 2. Вивести 
з підпорядкування факультету 
журналістики поліграфічну 
лабораторію зі штатом 6 по-
садових одиниць і ввести її та 
редакційно-видавничий відділ у 
структурний підрозділ – Видав-
ничий центр Університету».

1998 рік
У середу, 18 листопада 

1998 року, університетські по-
ліграфісти провели свій перший 
робочий день у новому статусі 
в колишній поліграфічній лабо-
раторії, що була в головному 
корпусі. 

20-ліття 
Видавництва: 
жива історія                              

Заслужена відзнака 

Книжкове розмаїття

Монографії доцента філософ-
ського факультету Андрія Дахнія 
«Мартін Гайдеґґер та екзистенцій-
на філософія» у конкурсі «Найкра-
ща книжка ХХV Форуму видав-
ців» присуджено Спеціальну від-
знаку від президента ГО «Форум 
видавців» Олександри Коваль. 

Конкурси                                                                          

Ярмарки                                                                          

університетському виданню

Учасниками конкурсу «Найкраща 
книжка ХХV Форуму видавців у Львові» 
було 508 видань від 103 видавництв. Зо-
крема, Видавництво Львівського націо-
нального університету імені Івана Фран-
ка подало на розгляд конкурсного журі, 
яке засідало у Києві, Харкові та Львові, 
по 19 книжок.

Серед переможців конкурсу – моно-
графія доцента філософського факуль-
тету Андрія Дахнія «Мартін Гайдеґґер 

та екзистенційна філософія», випущена 
університетським Видавництвом у 2018 
році, якій присуджено Спеціальну від-
знаку від президента ГО «Форум видав-
ців» Олександри Коваль – Диплом. Його 
книговидавцям Франкового Університе-
ту було вручено 20 вересня 2018 року у 
Львівській національній філармонії під 
час нагородження  переможців конкурсу. 

Богдан КОПАНСЬКИЙ

на стенді наших видавців

Університетське Видавництво 
вкотре було учасником Форуму видав-
ців. На двадцять п’ятому  – ювілейно-
му – вони виставили на полиці 119-го 
стенду близько 500 своїх видань різної 
тематики, переважно навчально-нау-
кової. Серед поданої книжкової про-
дукції з’явилося чимало новинок. Зо-
крема, двадцять з них було заздалегідь 
розміщено на сайті Форуму видавців.

Книжки нашого Видавництва 
мали чималий попит у відвідувачів 

ярмарку, бо приваблювали актуаль-
ністю, гарним дизайном та полігра-
фічним виконанням.

Особливо велике зацікавлення ви-
являли покупці до видань, що брали 
участь у конкурсі «Найкраща книжка 
Форуму видавців». Скажімо, моно-
графія Андрія Дахнія «Мартін Гай-
деґґер та екзистенційна філософія» ні 
на мить не залежувалася на стелажі…

Богдан КОПАНСЬКИЙ.

На знімку: команда університетських видавців на книжковому ярмарку

(Продовження на 11 стор.).
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(Продовження на 4 стор.).

Нові видання                                            Видавничий вісник                               

Книгу розкривай – знання здобувай!

Бізнес-економіка
Автор – Остап Ватаманюк

Ватаманюк О. З. Бізнес-еко-
номіка : навчальний посібник / 
О. З. Ватаманюк. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2018. – 324 с.

ISBN 978-617-10-0438-2.
Присвячується світлій пам’яті 

героїв Небесної сотні та усіх тих, 
хто у 2014–2017 роках ціною влас-
ного життя захистив Україну від 
російського агресора.

Книгу ви-
дано в автор-
ській редакції. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.  
У навчальному посібнику послі-

довно розглянуто найважливіші за-
питання, що постають перед люди-
ною, яка хотіла б розпочати власну 
справу. З’ясовано характерні риси 
процесу ухвалення індивідами еко-
номічних рішень у ролі підприємців 
та покупців, ключові особливості 

процесу виробництва благ і встанов-
лення оптимальної ціни вироблених 
фірмою товарів і послуг тощо. Ви-
клад базується на поєднанні тради-
ційного неокласичного аналізу та 
альтернативних підходів, зокрема 
неоінституційної та еволюційної 
теорій і поведінкової економіки.

Функціональний стан 
клітин і вміст Na+ 

за гіпоксії 
та канцерогенезу

Автор – Андрій Бабський

Бабський А. М. Функціональ-
ний стан клітин і вміст Na+ за гі-
поксії та канцерогенезу. – Львів : 
Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка, 
2018. – 184 с. – (Серія «Біологічні 
Студії»). – Бібліографія: с. 161–
184. 

ISBN 978-966-613-752-7 (cерія), 
978-617-10-0078-0.

Редактор – Лариса Сідлович. 
Технічний редактор – Ігор Старунь-
ко. Комп’ютерна графіка та верс-
тання – Ігор Старунько. Дизайн об-
кладинки – Ірина Зубкевич.

Монографія охоплює важливі ас-

пекти викорис-
тання методу 
ядерно-магніт-
ного резонансу 
(ЯМР) у дослі-
дженні експе-
риментальних 
моделей діа-
бету, ішемії та 

раку на субклітинному, клітинному 
й органному рівнях організації. На 
підставі отриманих результатів про-
ведено аналіз енергетичних джерел 
підтримки мембранного градієнта 
Na+ у кардіоміоцитах здорових і діа-
бетичних щурів. Встановлено, що 
характерне для діабету підвищення 
рівня Naв

+ у кардіоміоцитах призво-
дить до порушення окисного фос-
форилювання у мітохондріях (МХ). 
Уперше показано, що зростання 
рівня Naв

+ викликає зменшення кон-
центрації Са2+ у МХ шляхом акти-
вації Na+/Са2+-обмінника мітохонд-
ріальної мембрани. Виявлено, що 
короткотривалі гіпоксійні сеанси в 
ізольованому серці викликають ак-
тивацію Na+/Н+-обмінника плазма-
тичної мембрани, запобігають над-
мірному закисленню кардіоміоцитів 
протягом ішемії та сприяють кращо-
му відновленню механічних функцій 
міокарда після ішемії. З’ясовано, 
що гіпертермія викликає необорот-
не зростання рівня Naв

+ у клітинах 
фібросаркоми, а трансмембранний 
градієнт іонів Na+ слугує однією із 
основних мішеней під час гіпертер-
мійного лікування раку. У цьому разі 
зміни рівня Na+ виявляються швид-
ше за зміни рНв чи біоенергетичного 
статусу клітини. Показано, що одно-
часне зростання рівня Naт

+ та коефі-
цієнта дифузії води, яке пов’язане 
зі збільшенням об’єму зовнішньо-
клітинного середовища у пухлині 
після ефективного лікування, не є 
загальним феноменом у разі ефек-
тивної хіміотерапії. Запропоновано 

Без друкованої книжки практично нереальні ґрунтовні знання. 
Хоч електронні видання нині дещо витісняють з навчального процесу 
друковані праці – все ж звичайній книжці ще жити і жити. Принай-
мні у це твердо вірять в університетському Видавництві, яке протягом 
свого двадцятиліття випустило вже близько двох тисяч книжок, що 
допомагали і допомагають студентам здобувати у Франковому Універ-
ситеті вищу освіту, а викладачам постійно вдосконалювати свій на-
вчально-науковий потенціал. Видавництво протягом року випустило у 
світ чимало нових видань університетських науковців. Про більшість із 
них ідеться нині на сторінках нашої газети. 

Поточну інформацію про творчі здобутки університетських кни-
говидавців завжди можна отримати на сайті Видавництва publishing.
lnu.edu.ua, а також під час заочного спілкування через електронну пош-
ту vydavcentr@lnu.edu.ua. Детальніше ознайомитися з новими видання-
ми та придбати їх можна у книгарні, що у кімнаті № 118 на першому 
поверсі головного корпусу Університету.
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(Продовження на 5 стор.).

використання методів 23Na -ЯМР для 
моніторингу рівня Naв

+ як показника 
ранніх метаболічних змін у пухли-
ні. Виявлена можливість одночасної 
реєстрації коефіцієнта дифузії у зов-
нішньо- та внутрішньоклітинному 
середовищі за допомогою моніто-
рингу рівня Na+ в обох тканинних 
компартментах. З’ясовано, що роз-
виток канцерогенезу в печінці мож-
на успішно контролювати за змінами 
сигналу 23Na-ЯМР, який, на відміну 
від коефіцієнта дифузії води, нечут-
ливий до руху органів очеревини. 

23Na-ЯМР у поєднанні із методами 
1Н-, 31Р-ЯМР, а також позитронно-
емісійної томографії, полярографіч-
ним і гістологічними методами може 
надавати цінну синергетичну інфор-
мацію про розвиток різних патологій 
та ефективність ракової терапії. 

Для студентів-магістрів, які ви-
вчають курси «Фізіологія новоутво-
рень», «Біоенергетика» та «Біофі-
зика м’язів», для фізіологів, біофі-
зиків, біохіміків, лікарів, фахівців у 
галузі клітинної біології, а також для 
читачів, які цікавляться використан-
ням методу ЯМР у різних експери-
ментальних і практичних аспектах 
біології та медицини.

Історія географії
Автор – Мирослава Влах

Влах М. Історія географії : на-
вчальний посібник / М. Влах. – [2-
ге видання, доповнене, перероб-
лене]. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 338 с. 

ISBN 978-617-10-0436-8.
Редактор – Мирослава Марти-

няк. Технічний редактор – Світлана 
Сеник. Комп’ютерне верстання – На-
талія Лобач, Наталія Чикальська. 
Обкладинка – Ігор Дикий.   

Призначено для методичної до-
помоги студентам у процесі засво-

єння навчаль-
ної програми, 
зокрема у ході 
підготовки до 
с емінарських 
занять, виконан-
ня самостійних, 
навчально-до-
слідницьких ро-

біт, складання заліку з курсу «Істо-
рія географії». Програма навчальної 
дисципліни передбачає засвоєння 
студентами матеріалу з історії ста-
новлення географії як науки (еволю-
ція наукових ідей, концепцій, тео-
рій), а також історії географічних 
відкриттів. Висвітлено структуру 
та програму навчальної дисципліни 
за двома змістовими модулями, роз-
крито систему оцінювання роботи 
студентів, наведено список реко-
мендованої літератури. Поміщено 
завдання семінарських і самостій-
них робіт, тестові, індивідуальні 
навчально-дослідні завдання. Відо-
бражено хронологію головних гео-
графічних відкриттів і подорожей, 
картосхеми маршрутів найважливі-
ших плавань і експедицій, а також 
авторські статті і тексти лекцій з 
проблематики дисципліни. 

Для студентів географічних фа-
культетів, спеціалістів з історії науки.

Історія народної культури 
українців

Автор – Михайло Глушко

Глушко М. Історія народної 
культури українців : навчальний 
посібник / Михайло Глушко. – Ви-
дання 2-ге, доповнене. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 
416 с., іл.

ISBN 978-617-10-0455-9.
Редактор – Леся Дячишин. Техніч-

ний редактор – Світлана Сеник. Ху-
дожник – Сергій Іванов. Комп’ютерне 
верстання – Мирослава Шульга. Ко-
ректор – Анастасія Глушко. 

Висвітлено 
джерела, по-
ходження та іс-
торичні етапи 
розвитку різних 
ділянок тради-
ційно-побутової 
культури укра-
їнців – госпо-

дарських занять, домашніх ремесел 
і промислів, матеріальної культури 
(житла, одягу, їжі, транспорту тощо). 
Значну увагу приділено архаїзмам у 
народній культурі автохтонів Украї-
ни XIX – початку XX ст., спадко-
вості й незнищенності давніх куль-
турних надбань, їхньому місцю в 
загальноєвропейському та загально-
світовому цивілізаційних вимірах.

Для студентів вищих закладів 
освіти гуманітарного профілю і всіх, 
хто цікавиться культурою свого на-
роду.

Історія античної культури, 
частина 1

Автори – Ліна Глущенко, 
Ольга Назаренко, 
Ірина Романюк

Глущенко Л. М. Історія антич-
ної культури : підручник [для сту-
дентів гуманітарних факультетів] 
Ч. 1 / Л. М. Глущенко, О. Ю. На-
заренко, І. А. Романюк. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 
144 с. 

ISBN 978-617-10-0453-5 (за-
гальний), 978-617-10-0454-2 (час-
тина 1).

Р е д а к -
тор – Мар’яна 
Михалюк. Тех-
нічний редак-
тор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – 

Видавничий вісник                                          Нові видання

Книгу розкривай – знання здобувай!
(Продовження. Початок на 3 стор.).
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(Продовження на 6 стор.).

Нові видання                                            Видавничий вісник                               

Книгу розкривай – знання здобувай!
Любов Семенович. Обкладинка – 
Любов Семенович. 

Підручник присвячено історії 
культури Стародавньої Греції. Де-
тально описано особливості сус-
пільно-політичного устрою Старо-
давньої Греції, всі періоди розвитку 
сільського господарства і торгівлі, 
економічний розвиток й архітектуру. 
Кожен розділ підручника, поділений 
на підрозділи згідно з хронологічни-
ми рамками того чи іншого періо-
ду, містить теми для аудиторної та 
самостійної роботи. Матеріал до-
повнений ілюстраціями, словником 
ключових понять і термінів, питан-
нями для повторення та списком 
основної і додаткової рекомендова-
ної літератури. 

Для студентів гуманітарних фа-
культетів вищих навчальних закла-
дів, зокрема, філологів – класиків, 
істориків, спеціалістів у галузі куль-
турології та широкого кола читачів, 
які цікавляться проблемами культу-
ри і мистецтва.

Мартін Гайдеґґер 
та екзистенційна філософія

Автор – Андрій Дахній

Дахній А. Мартін Гайдеґ-
ґер та екзистенційна філософія: 
монографія / Андрій Дахній. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 250 с.

ISBN 978-617-10-0446-7.
Р е д а к -

тор – Мар’яна 
Михалюк. Тех-
нічний редак-
тор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – На-

талія Чикальська, Наталія Лобач. 
Обкладинка – Василь Роган. 

У монографії розглянуто філосо-
фію Мартіна Гайдеґґера в контексті 
екзистенційного мислення. Предмет 
історико-філософського досліджен-
ня – це витоки екзистенціалізму, 
специфіка його ідей і особливості 
розвитку, починаючи від раннього 
Модерну і завершуючи кінцем ХІХ 
століття (головно на прикладі спроб 
Б. Паскаля, С. К’єркеґора і Ф. До-
стоєвского), Наведено способи, за-
вдяки яким «ранній» Гайдеґґер, «се-
куляризуючи» чимало ідей названих 
християнських попередників екзис-
тенціалізму, запропонував власне, 
детерміноване передовсім фактич-
но-історичним і «негативістсько-ди-
намічним» розумінням, тлумачення 
проблем людської ідентичності. 

Для всіх, хто цікавиться історі-
єю екзистенційних ідей західної фі-
лософії, а надто спадщиною М. Гай-
деґґера – одного з найконтраверсій-
ніших і водночас найвпливовіших 
мислителів ХХ століття.

Практичний 
курс синтаксису 

складнопідрядних речень 
французької мови = 

Étude pratique de la syntaxe 
des propositions subordonnées 

françaises
Автор – Іван Бабінчук

Бабінчук І. І. Практичний 
курс синтаксису складнопідряд-
них речень французької мови= 
Étude pratique de la syntaxe 
des propositions subordonnées 
françaises : навчальний посібник 
для студентів старших курсів ви-
щих навчальних закладів / І. І. Ба-
бінчук. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 244 с.

ISBN 978-617-10-0061-2.
Редактор – Мар’яна Михалюк. 

Технічний редактор – Світлана Се-
ник. Комп’ютерне верстання – Лю-

бов Семенович. 
Обкладинка – 
Наталія Ярош-
ко та Любов 
Семенович.  

Навчальний 
посібник скла-
дається з двох 
частин. Перша 

– це опис структури складнопідряд-
них речень французької мови, їх зна-
чень та вживання, а друга – це впра-
ви. Крім опису структури складно-
підрядних речень французької мови, 
вивчають також способи їх пере-
творення у синтаксичні структури, 
такі як: іменникові, інфінітивні, діє-
прикметникові та дієприслівникові. 
У посібнику вивчено також методи 
перекладу різних складнопідрядних 
речень з франузької мови на укра-
їнську і, навпаки, з української на 
французьку. Для цієї мети при ви-
вченні будь-якого складнопідрядно-
го речення французької мови пода-
ють короткі відомості про відповід-
ні складнопідрядні речення україн-
ської мови. Головна мета посібника: 
завдяки граматичній синонімії по-
глиблювати та збагачувати знання, 
здобуті на попередніх курсах.

Для студентів старших курсів 
вищих навчальних закладів за спеці-
альністю «французька філологія» та 
всіх, хто бажає вдосконалювати зна-
ння французької мови.

Ce manuel se compose de deux 
parties. La première contient une des-
cription de la structure des proposi-
tions subordonnées françaises, leurs 
signifi cations et leurs emplois, la deu-
xième se compose d’exercices. Outre 
la description de la structure des pro-
positions subordonées sont étudiés 
également les moyens de leur transfor-
mation en tournures syntaxiques telles 
que: substantives, infi nitives, géron-
dives et participes. Le manuel étudie 
également les méthodes de traduction 

(Продовження. 
Початок на 3–4 стор.).
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(Продовження на 7 стор.).

des différentes propositons subordon-
nées du français en ukrainien et, vice 
versa, de l’ukrainien en français. Dans 
ce but, l’étude de n’importe quelle 
proposition subordonnée française est 
accompagnée de brèves informations 
concernant les propositions subordon-
nées correspondantes ukrainiennes. Le 
but essentiel de ce manuel est d’appro-
fondir et d’enrichir à l’aide de la syno-
nimie grammaticale les connaissances 
acquises aux années précédentes.

Ce manuel est destiné, avant tout, 
aux étudiants des cours supérieurs de 
la spécialité «philologie française» 
des établissements d’enseignement 
supérieur, et à tous ceux qui désirent 
perfectionner leur français.

Управління 
конкурентоспроможністю 

вищої освіти в Україні: 
інституційний аналіз 

і моніторинг
Автор – Ольга Гринькевич

Гринькевич О. С. Управління 
конкурентоспроможністю вищої 
освіти в Україні: інституційний 
аналіз і моніторинг : монографія / 
О. С. Гринькевич. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2018. – 462 с.

Редактор – 
Наталія Плиса. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Обкла-
динка – Василь 
Роган. 

В оформ-
ленні обкладин-

ки використано зображення будівлі 
головного корпусу Львівського націо-
нального університету імені Івана 
Франка (фото Василя Рогана). По-
статі на будівлі символізують Віру і 
Справедливість та Освіту і Працю.

Розроблено новий теоретико-ме-

тодологічний напрям дослідження 
вищої освіти та управління підви-
щенням її конкурентоспроможнос-
ті на національному рівні. Запро-
поновано концептуальну модель 
аналізу системи вищої освіти, яка 
ґрунтується на врахуванні інтересів 
різних груп стейкхолдерів, крите-
ріях якості, соціальної відповідаль-
ності та економічної ефективності 
в управлінні конкурентоспромож-
ністю. Розроблено методику моні-
торингу у конкурентоспроможності 
національної системи вищої освіти 
в Україні. Проаналізовано осо-
бливості розвитку вищої освіти 
в Україні та її регіонах у контексті 
цілей сталого розвитку, інтеграції у 
глобальний освітній простір, форму-
вання нового технологічного укладу. 
Окреслено стратегічні пріоритети 
розвитку вищої освіти в Україні та її 
регіонах, які можуть бути враховані 
у розробці загальнонаціональної та 
регіональних стратегій підвищення 
конкурентоспроможності.

Для дослідників і викладачів, 
менеджерів освіти, практиків у галу-
зі економіки та публічного управлін-
ня системами вищої освіти на націо-
нальному та регіональному рівнях.

Іван Денисюк: 
Не попіл слів, а серця жар…

Іван Денисюк: Не попіл слів, 
а серця жар… : збірник наукових 
праць та матеріалів. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 
384 с. – (Серія «Українська філо-
логія: школи, постаті, проблеми» ; 
випуск 17).

ISBN 978-966-613-829-6 (серія), 
978-617-10-0417-7.

Збірник містить літерату-
рознавчі та фольклористичні стат-
ті, присвячені вивченню наукової 
спадщини Івана Денисюка. Особли-
вий акцент зроблено на презентації 
франкознавчого доробку професора. 
У розділі «Людина з сонцем у душі: 

О с о б и с т і с т ь . 
Творчий шлях. 
Доля» подано 
важливі штрихи 
до наукової біо-
графії ученого, 
зокрема вперше 
опубл іковано 
еп істолярний 

діалог Івана Денисюка та Надії Ми-
ронець.

Новітня історія України. 
1914–1945 рр.

Автор – 
Костянтин Кондратюк

Кондратюк Костянтин. Новіт-
ня історія України. 1914–1945 рр. : 
навчальний посібник / Костянтин 
Кондратюк. – Видання 2-ге, допов-
нене. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. –  340 с.

ISBN 978-617-10-0277-7.
Редактор – Іри-

на Лоїк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Се-
ник. Коректор – 
Юліанна Бурка. 
Комп’ютерне 
верстання – 

Любов Семенович. Обкладинка – Ва-
силь Роган.

Подано систематичний виклад 
подій від початку Першої до закін-
чення Другої світових воєн. Значну 
увагу зосереджено на питаннях ви-
звольних змагань українського наро-
ду і його державотворчої діяльності, 
трагічної долі України в умовах 
тоталітарного режиму, її боротьби 
з фашистською окупацією у роки 
Другої світової війни.

Для студентів вищих навчаль-
них закладів, викладачів, а також 
широкого кола читачів, які цікав-
ляться історією України.

Книгу розкривай – знання здобувай!
(Продовження. 

Початок на 3-5 стор.).

Видавничий вісник                                          Нові видання
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(Продовження на 8 стор.).

Книгу розкривай – знання здобувай!

Вступ до квантових 
обчислень

Автор – Тарас Крохмальський

Крохмальський Т. Є. Вступ до 
квантових обчислень : Навчаль-
ний посібник. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 204 с.

ISBN 978-617-10-0362-0.
Р е д а к -

тор – Михай-
ло Коперсако. 
Комп’ютерна 
верстка – Тарас 
Крохмальський. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Обкла-

динка – Василь Роган.
У посібнику висвітлено засадни-

чі ідеї та поняття теорії і фізики кван-
тових обчислень – одного з розділів 
квантової інформатики. Розглянуто 
квантовий процесор (комп’ютер) як 
квантовий регістр (ізольована сис-
тема квантових бітів), на який по-
слідовно діє квантова схема, скла-
дена з квантових логічних елементів 
(вентилів), що виконує програму 
обчислення деякої функції. Наведе-
но приклади ефективних квантових 
алгоритмів. Розглянуто декілька ві-
домих проектів фізичної реалізації 
квантових процесорів.

Для студентів, аспірантів фізи-
ко-математичних спеціальностей 
університетів, викладачів та науков-
ців.

Зовнішня політика 
України

Автор – Олександр Кучик

Кучик О. С. Зовнішня по-
літика України : підручник / 
О. С. Кучик. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 448 с.

ISBN 978-617-10-0429-0.
Ре д а к т о р 

– Ірина Лоїк. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – 
Галина Кучик, 
Олександр Ку-

чик. Обкладинка – Олександр Кучик.
У підручнику на основі широ-

кого фактологічного матеріалу роз-
крито основні етапи формування 
та розвитку зовнішньополітичної 
діяльності української державності. 
Подано цілісну картину зовнішньо-
політичної діяльності урядів Украї-
ни, проаналізовано місце і роль на-
шої держави у міжнародних відно-
синах.

Для студентів, аспірантів, нау-
ковців та всіх, хто цікавиться роз-
витком дипломатичної та зовніш-
ньополітичної діяльності України на 
міжнародній арені.

Атрибути та різновиди 
напівпрезидентської 

системи правління в Європі: 
інституційно-процесуальний 

і політично-поведінковий 
аспекти

Автор – Віталій Литвин

Литвин Віталій. Атрибути та 
різновиди напівпрезидентської 
системи правління в Європі: ін-
ституційно-процесуальний і по-
літично-поведінковий аспекти : 
монографія / Віталій Литвин. – 
Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
2018. – 636 с.

ISBN 978-617-10-0449-8.
Редактор – Руслана Спринь. 

Комп’ютерне верстання – Віталій 
Литвин. Обкладинка – Василь Роган.

Виявлено історіографічні, кон-

цептуальні, тео-
ретико-методо-
логічні і прак-
тично-емпірич-
ні особливості 
д о с л і д ж е н н я 
напівпрезидент-
ської системи 
правління у по-

літичній науці. Розглянуто інсти-
туційно-процесуальну та політич-
но-поведінкову зумовленість опе-
раціоналізації сутності, атрибутів і 
типологізації напівпрезидентської 
системи правління в країнах Євро-
пи, зокрема на тлі таких індикато-
рів, як формування та відповідаль-
ність урядів, розпуск та композиція 
легіслатур, дуалізм, легітимність, 
партійна приналежність і відпові-
дальність виконавчої влади та сила 
президентів. На цій підставі зафік-
совано інституційно-процесуальні 
і політично-поведінкові наслідки 
й впливи напівпрезидентської сис-
теми правління у демократичних і 
автократичних країнах Європи, а та-
кож встановлено й систематизовано 
особливості, ризики та перспективи 
операціоналізації і реформування 
напівпрезидентської системи прав-
ління в Україні.

Для студентів, аспірантів, докто-
рантів та викладачів закладів вищої 
освіти, політиків і державних служ-
бовців, а також усіх, хто цікавиться 
проблематикою напівпрезидент-
ської та інших систем державного 
правління, міжінституційних та по-
літичних відносин, демократії та ав-
тократії.

Органічна хімія. Частина 2
Автори – Микола Обушак, 

Євгенія Біла

Обушак М. Д. Органічна хімія. 
Частина 2 : навчальний посібник / 

(Продовження. 
Початок на 3–6 стор.).

Нові видання                                            Видавничий вісник                               
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(Продовження на 9 стор.).

Книгу розкривай – знання здобувай!
М. Д. Обушак, Є. Є. Біла.– Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 
256 с.

ISBN 978-966-613-848-7 (за-
гальний), 978-617-10-0223-4 (час-
тина 2).

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Коректор – Христина Макович.
У другій частині посібника про-

довжено стислий виклад курсу орга-
нічної хімії. Розглянуто карбонільні 
сполуки, карбонові кислоти та їхні 
похідні, аліфатичні нітрогеновмісні 
сполуки.

Для студентів хімічних факуль-
тетів, викладачів; студентів нехіміч-
них спеціальностей.

Теорія інформації
Автори – Богдан Подлевський, 

Роман Рикалюк

Подлевський Б. М. Теорія 
інформації: підручник / Б. М. 
Подлевський, Р. Є. Рикалюк. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 342 с.

ISBN 978-617-10-0294-4.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк-Жовта-
нецька. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – 
Богдан Подлев-

ський. Обкладинка – Василь Роган.
Викладено основні поняття тео-

рії інформації, інформаційні харак-
теристики дискретних джерел пові-
домлень, математичний опис каналів 
зв’язку. Розглянуто основні принци-
пи кодування повідомлень, способи 
їх стискання та оцінка ефективнос-
ті й завадостійкості передачі через 
канал зв’язку кодових повідомлень. 
Наведено приклади розв’язування 
типових задач та контрольні запи-
тання.

Рис.: 46. Табл.: 54. Бібліогр.: 27 
найм.

Місцеві бюджети в умовах 
поглиблення 

фінансової децентралізації 
в Україні

Автор – Юрій Раделицький

Ю. О. Раделицький.  Місцеві 
бюджети в умовах поглиблення фі-
нансової децентралізації в Украї-
ні : монографія / Ю. О. Раделиць-
кий. – Львівський національний 
університет імені Івана Франка. – 
Львів, 2018. – 314 с. 

ISBN 978-617-10-0465-8.
Редактор – 

Оксана Кузик. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
Обкладинка – 

Любов Семенович.
Досліджено теоретико-концеп-

туальні і прикладні проблеми, які 
стосуються розвитку місцевих бю-
джетів у контексті децентралізації 
в Україні. Обґрунтовано принципи 
і методичні підходи до визначен-
ня ролі та місця місцевих бюдже-
тів у питанні місцевого розвитку. 
Наголошено на проблемах впливу 
адміністративно-територіальної ре-
форми та бюджетної децентраліза-
ції, а також на питанні формування 

спроможних територіальних громад. 
Висвітлено особливості формування 
та виконання місцевих бюджетів 
в умовах реформування системи 
міжбюджетних відносин в Україні. 
Визначено основні результати та 
особливості проведення реформи 
місцевого самоврядування в країнах 
Європейського Союзу. Проаналізо-
вано вплив адміністративно-тери-
торіальної реформи та формування 
об’єднаних територіальних громад 
на процес розвитку регіонів та со-
ціально-економічні процеси на ло-
кальному рівні. Розроблено концеп-
туальну модель розвитку територі-
альної громади. Визначено напрями 
удосконалення механізмів форму-
вання доходів місцевих бюджетів та 
виконання повноважень на локаль-
ному рівні.

Для науковців, економістів, ке-
рівників і практичних працівників 
органів управління різних рівнів.

Функціональна біохімія
За редакцією Наталії Сибірної

Функціональна біохімія : під-
ручник : [для студентів вищих 
навчальних закладів] / [Н. О. Си-
бірна, Г. Я. Гачкова, І. В. Бродяк 
та інші] ; за редакцією професо-
ра Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2018. – 644 с. 
– (Серія «Біологічні Студії»).

ISBN 978-966-613-752-7 (cерія), 
978-617-10-0351-4.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк-Жовта-
нецька. Техніч-
ний редактор – 
Ігор Старунько. 
Комп’ютерна 
графіка та верс-
тання – Ігор 

Старунько. Дизайн обкладинки – Ма-
рія Сабадашка. 

(Продовження. 
Початок на 3-7 стор.).

Видавничий вісник                                          Нові видання
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(Продовження на 10 стор.).

Книгу розкривай – знання здобувай!
Висвітлено біохімічні процеси, 

що є в основі функціонування окре-
мих тканин, органів, систем організ-
му та які забезпечують зв’язок між 
ними. Підручник містить сім розді-
лів, у яких викладено біохімічні ас-
пекти функціонування нирки, печін-
ки, нервової системи, міжклітинного 
матриксу, м’язового скорочення, сис-
теми крові та запалення. Кожен роз-
діл завершується контрольними пи-
таннями і тестовими завданнями. 

Послідовність і обсяг викладен-
ня матеріалу відповідає програмі 
навчальної дисципліни «Функціо-
нальна біохімія» та адаптований до 
вивчення функціональної біохімії за 
кредитно-модульною системою.

Для студентів, аспірантів меди-
ко-біологічних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів.

Grundlagen der praktischen 
Linguistik = 

Основи практичної 
лінгвістики 

Автори – Володимир Сулим, 
Любов Віталіш, 
Юрій Теребушко

Grundlagen der praktischen 
Linguistik = Основи практичної 
лінгвістики : підручник / Володи-
мир Сулим, Любов Віталіш, Юрій 
Теребушко. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 360 с.

ISBN 978-617-10-0435-1.
Редактор – Іри-

на Лоїк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Лобач, 
Наталія Чикаль-
ська. Обкладин-

ка – Василь Роган.

Висвітлено основні терміноло-
гічні засади практичної лінгвістики 
німецької мови. Подано тематично 
упорядкований термінологічний 
матеріал, необхідний студентам для 
вивчення практичних лінгвістичних 
дисциплін, таких як перша та друга 
іноземна мова (німецька). Матеріал 
викладено у формі 10 блоків. Кожен 
блок підручника чітко структуро-
вано: він складається з огляду тер-
мінів, основного тексту, словничка 
додаткових слів і виразів нетермі-
нологічного характеру, питань до 
основної частини блоку.

Для аудиторної та самостійної 
роботи студентів факультету інозем-
них мов, які вивчають німецьку мову 
як перший і другий фах, а також для 
всіх, хто хоче навчитися розуміти ні-
мецький філологічний текст і з фа-
ховою компетентністю розмовляти 
та писати німецькою мовою про гра-
матику, фонетику, словотвір і засоби 
образності у тексті.

Основи електроаналітичної 
хімії

Автори – Олександр Тимошук, 
Світлана Тимошук, 

Теодозія Врублевська, 
Ігор Пацай

Основи електроаналітичної 
хімії : навчальний посібник / 
О. С. Тимошук, С. В. Тимошук, 
Т. Я. Врублевська, І. О. Пацай. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 438 с. 

ISBN 978-617-10-0182-4.
Редактор – Ірина Лоїк. Технічний 

редактор – Світлана Сеник. Корек-
тор – Наталія Галечко. Комп’ютерне 
верстання – Любов Семенович. Об-
кладинка – Василь Роган.  

Навчальний посібник складаєть-
ся із семи розділів. Висвітлено тео-
ретичні основи електрохімічних ме-
тодів аналізу, їхні різновиди, особ-

ливості, перева-
ги та недоліки, 
м е т р ол о г і ч н і 
характеристики 
та умови засто-
сування. Для за-
кріплення мате-
ріалу до кожно-

го розділу подано контрольні питан-
ня та завдання для самоконтролю.

Фізика низьких температур
Автори – Андрій Франів, 

Василь Стадник, 
Василь Курляк

 
Фізика низьких температур : 

навчальний посібник / А. Фра-
нів, В. Стадник, В. Курляк. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 362 с.

ISBN 978-617-10-0274-6.
Редактор – Іри-

на Лоїк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – Ва-
силь Стадник. 
Обкладинка – 
Василь Роган.

Викладено питання, пов’язані з 
конструктивними особливостями і 
роботою установок для одержання 
низьких температур. Розглянуто дея-
кі специфічні питання теплопередачі 
за низьких температур, найважливі-
ші експериментальні методи у фізиці 
низьких температур. Описано влас-
тивості конструкційних матеріалів за 
низьких температур. Наведено харак-
теристики головних видів теплової 
ізоляції та посудин для збереження 
й перевезення зріджених газів. Охоп-
лено низку питань, що стосуються 
тематики наукових досліджень у га-
лузі фізики твердого тіла.

(Продовження. 
Початок на 3–8 стор.).

Нові видання                                            Видавничий вісник                               
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Книгу розкривай – знання здобувай!
Для студентів старших курсів і 

аспірантів фізичних спеціальностей 
університетів.

Публічне адміністрування 
у сфері господарювання

Автори – Наталія Хлібороб, 
Андрій Школик

Хлібороб Н. Публічне адміні-
стрування у сфері господарюван-
ня : навчальний посібник [для 
студентів юридичних факульте-
тів] / Н. Хлібороб, А. Школик. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 388 с.

ISBN 978-617-10-0407-8.
Редактор – 

Ірина Лоїк. Тех-
нічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Обкла-
динка – Василь 
Роган. 

Навчальне 
видання спря-

моване на отримання необхідного 
обсягу теоретичних правових знань 
для забезпечення прав, свобод та 
інтересів суб’єктів правовідносин 
у сфері адміністрування господар-
ської діяльності. Особливу увагу 
приділено проблематиці здійснення 
публічного адміністрування у сфері 
господарювання у контексті спів-
робітництва України з Європей-
ським Союзом. Зосереджено увагу 
на інноваційних видах здійснення 
публічного адміністрування у сфері 
господарювання, зокрема публічно-
приватного партнерства.

Для студентів юридичних фа-
культетів, які здобувають освітньо-
кваліфікаційний рівень «Магістр» за 
напрямом підготовки «Правознав-
ство». Видання також стане цікавим 
для студентів юридичних факуль-

тетів, які здобувають освітньо-ква-
ліфікаційний рівень «Бакалавр» за 
напрямом підготовки «Правознав-
ство», а також викладачів вищих 
навчальних закладів юридичної 
спрямованості, науковців, юристів 
та правозахисників.

Зоологія  хордових
За  редакцією Йосифа Царика

Зоологія  хордових  :  підручник 
/ [для студентів вищих навчальних 
закладів] [Й. В.  Царик, І. С. Ха-
мар,  І.  В.  Дикий  та  інші] ;  за  ре-
дакцією професора Й. В. Царика. 
Видання друге. – Львів : ЛНУ іме-
ні Івана Франка, 2018. – 356 с. – 
Серія «Біологічні Студії». 

ISBN 978‐966‐613‐752‐7 (серія), 
978‐617‐10‐0451‐1.

Редактор – 
Лариса Сідло-
вич. Технічний 
редактор – Ігор 
С т а р у н ь к о . 
Комп’ютерна 
графіка та верс-
тання – Ігор 
Старунько. Ди-

зайн обкладинки – Ігор Старунько.
В основу підручника покладені 

курси лекцій, прочитані авторами 
для студентів біологічного факуль-
тету Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
Послідовно описані підтипи і класи 
типу Хордові. Характеристика кла-
су містить системи (поділ на ряди і 
родини), їхні морфологічні та еколо-
гічні особливості, роль у біоценозах, 
значення для людини, походження 
та еволюцію представників хордо-
вих тварин. Лаконічно висвітлені 
загальні характеристики, поширен-
ня та короткий перелік видів голов-
них рядів кожного класу хордових. 
Окремо виділено представників, що 
належать до фауни України. До кож-

ного класу вказано для порівняння в 
таблиці загальноприйняту сис-
тематику за М. П. Наумовим, 
М. М. Карташовим (1979) і сучасну 
систематику за різними авторами 
(з поправками на нові молекулярні 
класифікації) та з новими україн-
ськими назвами таксонів. 

Для студентів, аспірантів і ви-
кладачів біологічних факультетів 
університетів, педагогічних універ-
ситетів та ліцеїв, студентів вищих 
навчальних закладів, де читається 
курс зоології хордових.

Методика викладання хімії : 
практикум

Автор – Зіновія Шпирка

Шпирка З. М. Методика ви-
кладання хімії : практикум / 
З. М. Шпирка ; за редакцією чле-
на-кореспондента НАН України, 
професора Р. Є. Гладишевського. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – 190 с. + кол. вкл.

ISBN 978-617-10-0313-2.
Редактор – 

Руслана Спринь. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Чикаль-

ська, Наталія Лобач. Обкладинка – 
Василь Роган.  

Описано хімічний експеримент 
для використання з навчальною ме-
тою під час моделювання окремих 
фрагментів і проведення уроків з 
хімії в школі. Наведено завдання: 
розв’язати задачу, скласти план-
конспект уроку, виконати аналіз 
(самоаналіз) уроку та завдання для 
самостійної роботи.

Для студентів вищих навчаль-
них закладів, учителів хімії.

(Продовження на 15 стор.).

  Видавничий вісник                                        Нові видання

(Продовження. 
Початок на 3–9 стор.).
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(Продовження на 12 стор.).

Форум видавців                                           Видавничий вісник                               

20-ліття 
Видавництва: 
жива історія                              

Презентації                        Оцінку науковим
здобуткам давали фахівці

1999 рік
Видавництво (Видавничий 

центр) ще з 1999-го є постійним 
учасником щорічних Форумів ви-
давців, що відбуваються у Па-
лаці мистецтв міста Лева, на 
яких книжки університетських 
авторів близько тридцяти разів 
ставали лауреатами конкурсів 
«Найкраща книжка Форуму ви-
давців» і заслужено здобували 
нагороди. 

2002 рік
У 2002 році Видавничий 

центр перебазувався у нове при-
міщення, що на вулиці Дорошен-
ка, 41 (там колись була розта-
шована військова кафедра, а 
згодом видавництво «Світ»). 
Вже за перший рік після ново-
сілля поліграфісти, окрім друку-
вання методичних рекомендацій, 
текстів лекцій, текстових за-
вдань, вісників, багатьох різно-
видів бланків, почали випускати 
книжки з м’якими кольоровими 
обкладинками.

2006 рік
Важливою і невід’ємною лан-

кою видавничої діяльності Уні-
верситету є створена 5 жовтня 
2006 року Видавнича рада. До-
цільність її появи у структурі 
університетської книговидавни-
чої справи стала переконливим 
кроком щодо поліпшення універ-
ситетського книговидання. 

2007 рік
У вересні 2007 року вийшов 

перший випуск газети Видав-
ничого центру «Видавничий 
інформатор» (з червня 2009 
року – «Видавничий вісник»).

(Продовження. 
Початок на 2 стор.).

Ректор нашого Університету, член-
кореспондент НАН України, професор 
Володимир Мельник, звертаючись до учас-
ників презентації, подякував авторам книг 
за їхню самовіддану працю, за високий фа-
ховий потенціал, за збагачення української 
науки новими дослідженнями і втілення їх 
у вигляді книжкової продукції. 

Проректор з науково-педагогічної 
роботи та соціальних питань і розвитку 
Мар’ян Лозинський, зауважив, що Ви-
давництво, навіть незважаючи на чис-
ленні труднощі українського книгови-
дання, є конкурентним на ринку завдяки 
дуже сильному авторському колективу. 

Сказане вище нашими досвідчени-
ми науковими фахівцями було яскраво 
підтверджено під час жвавої тригодин-
ної презентаційної дискусії, де, окрім 
детальних промов авторів, доповнень 
колег-науковців, були й зауваження та 
запитання, які лише засвідчували про не-
абияку активність учасників презентації. 

Професор біологічного факультету 
Наталія Сибірна, за редакцією якої вий-
шов підручник «Функціональна біохімія», 
доцент  факультету міжнародних відносин 
Світлана Пик – автор підручника «Таємна 
дипломатія і розвідка у міжнародних від-
носинах», професор біологічного факуль-
тету Андрій Бабський – автор монографії 
«Функціональний стан клітин і вміст Na+ 
за гіпоксії та канцерогенезу», доцент еко-

номічного факультету Ольга Гринь-
кевич – автор монографії «Управління 
конкурентоспроможністю вищої освіти 
в Україні: інституційний аналіз і моніто-
ринг», професор цього ж факультету Іван 
Михасюк – співавтор підручника «Між-
народні економічні відносини в сучасних 
міждержавних воєнних конфліктах», до-
цент факультету прикладної математики 
та інформатики Роман Рикалюк – спів-
автор підручника «Теорія інформації», 
професор Михайло Микієвич та доцент 
Ірина Яворська з факультету міжнарод-
них відносин – автори монографії «Суд 
Європейського Союзу: правовий статус 
та особливості реалізації правотворчої 
функції», доцент філософського факуль-
тету Віталій Литвин – автор монографії 
«Атрибути та різновиди напівпрезидент-
ської системи правління в Європі: інсти-
туційно-процесуальний і політично-пове-
дінковий аспект», доцент географічного 
факультету Мирослава Влах – автор на-
вчального посібника «Історія географії», 
професор фізичного факультету Андрій 
Франів – співавтор навчального посібника 
«Фізика низьких температур» – всі вони 
ґрунтовно розповіли про свої видання, про 
їх значимість для університетської науки, 
а ще заслужено дякували працівникам на-
шого Видавництва за плідну співпрацю. 

Богдан КОПАНСЬКИЙ

Презентація десяти університетських видань у Дзеркальній залі ста-
ла справжнім святом книги і для науковців, і для студентів, і для всіх ша-
нувальників навчально-наукової літератури. До речі, проведення таких 
представницьких книжкових оглядин під час Форумів видавців для Видав-
ництва є традиційним, адже цей добре перевірений захід популяризації 
книжкової продукції поліграфісти провели дванадцятий рік  поспіль. 

Ф
от

о 
Ва

си
ля

 Р
О

ГА
Н

А
.



12   Видавничий вісник                                             Конкурси

20-ліття 
Видавництва: 
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2007 рік
З 19 листопада 2007 року 

діє «Положення про підручни-
ки і навчальні посібники Львів-
ського національного універ-
ситету імені Івана Франка». 
У цьому документі записано, 
що кожного року у вересні за 
поданням Видавничої ради 
Вчена рада Університету від-
значатиме авторів найкращих 
підручників і навчальних посіб-
ників, яких буде визнано пере-
можцями у гуманітарному та 
природничому напрямах. Кон-
курс «Найкращий підручник і 
навчальний посібник Універси-
тету 2006–2007 навчального 
року» був дебютним. А цього-
річний конкурс Видавництво 
провело вже удванадцяте по-
спіль.

2007 рік
Для Видавництва одним із 

актуальних і яскравих заходів 
популяризації університет-
ської книги є започатковані у 
вересні 2007 року представ-
ницькі презентації нових ви-
дань під час Форумів видавців. 
Вони протягом дванадцяти 
років вже стали хорошою 
традицією.

2008 рік
Дозвіл на реалізацію уні-

верситетської книжково-
журнальної продукції Видав-
ничий центр отримав лише 13 
грудня 2007 року. А справжнім 
книжковим святом став день 
6 березня 2008 року, коли від-
чинила свої двері нова книгар-
ня у 118-ій кімнаті головного 
корпусу Університету. 

У номінації «Найкращий під-
ручник гуманітарного напряму 
2017–2018 навчального року» за 
перше місце підручника  «Цент-
ральний банк і грошово-кре-
дитна політика» нагороджено 
Михайла Івановича Крупку – 
доктора економічних наук, профе-
сора, завідувача кафедри фінансів, 
грошового обігу та кредиту еконо-
мічного факультету, Євгенію Ми-

хайлівну Андрущак – кандидата 
економічних наук, доцента кафед-
ри фінансів, грошового обігу та 
кредиту економічного факультету, 
Наталію Григорівну Пайтру – 
кандидата економічних наук, до-
цента кафедри фінансів, грошово-
го обігу та кредиту економічного 
факультету, Ірену Василівну Ба-
рилюк – кандидата економічних 
наук, доцента кафедри фінансів, 
грошового обігу та кредиту еконо-
мічного факультету, Богдану Ми-
хайлівну Вишивану – кандидата 
економічних наук, доцента кафед-
ри фінансів, грошового обігу та 
кредиту економічного факультету, 
Наталію Володимирівну Жмур-
ко – кандидата економічних наук, 
доцента кафедри фінансів, грошо-
вого обігу та кредиту економічного 
факультету, Ігора Михайловича 
Крупку – кандидата економічних 
наук, доцента кафедри аналітичної 
економії та міжнародної економіки 
економічного факультету, Мирос-
лава Івановича Кульчицького– 
доктора економічних наук, профе-
сора кафедри фінансів, грошового 
обігу та кредиту економічного фа-
культету, Мирославу Сергіївну 
Мрочко – старшого викладача ка-
федри фінансів, грошового обігу та 
кредиту економічного факультету, 
Марту Ігорівну Петик – канди-
дата економічних наук, доцента ка-
федри фінансів, грошового обігу та 

На дванадцятий раз – 
дванадцять переможців

Дванадцятий раз поспіль Видавництво Франкового Університету 
провело конкурс «Найкращий підручник і навчальний посібник». Ав-
тори дванадцяти видань гуманітарного і природничого напрямів стали 
його переможцями. Згідно з наказом Ректора «Про нагородження авто-
рів найкращих підручників та навчальних посібників» лауреатів кон-
курсу було відзначено грамотами та грошовими преміями за рахунок 
коштів спеціального фонду під час традиційних урочистостей до Дня 
Університету 11 жовтня. 

(Продовження на 13 стор.).
(Продовження на 13 стор.).

(Продовження. 
Початок на 2, 11 стор.).
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20-ліття 
Видавництва: 
жива історія                              

2009 рік
Видавничі успіхи частково 

продемонстровані в Каталозі 
видань Видавничого центру 
Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка 
(2006–2008) «Світ книг – світ 
знань», який вийшов у 2009 
році на честь десятиліття 
Видавничого центру. 

2011 рік
До 350-літнього ювілею 

Університету Видавничий 
центр двічі розгортав широ-
ку виставку університетських 
видань, на якій демонстрував 
книжковий доробок з близько 
500 видань, розміщених на 15 
спеціальних стендах. Були ви-
ставлені і численні нагороди 
за видавничу діяльність. 

2011 рік
Наприкінці січня 2011 року 

на честь святкування 350-літ-
тя Франкового Університету 
відбулася презентація сайту 
Видавничого центру. Книго-
видавці вже протягом восьми 
років регулярно наповнюють 
свою веб-сторінку цікавими 
текстовими та ілюстративни-
ми матеріалами. 

2011 рік
Вагомим здобутком Фран-

кового Університету у кни-
говиданні було присудження 
Шевченківської премії авто-
рам десятитомного універ-
ситетського видання «Іван 
Франко» в одинадцяти книгах 
Романові Гораку та Ярославо-
ві Гнатіву. 

кредиту економічного факультету, 
Ірину Ігорівну Приймак – канди-
дата економічних наук, доцента ка-
федри фінансів, грошового обігу та 
кредиту економічного факультету, 
Олександру Михайлівну Тереш-
ко – кандидата економічних наук, 
доцента кафедри фінансів, грошо-
вого обігу та кредиту економічного 
факультету, Софію Миколаївну 
Теслю – кандидата економічних 
наук, доцента кафедри фінансів, 
грошового обігу та кредиту еко-
номічного факультету; за друге 
місце підручника «Зовнішня по-
літика України» – Олександра 
Сергійовича Кучика – кандидата 
історичних наук, доцента кафедри 
міжнародних відносин і диплома-
тичної служби факультету міжна-
родних відносин; за третє місце 
підручника «Таємна дипломатія 
і розвідка у міжнародних відно-
синах» – Світлану Мирославівну 
Пик – кандидата політичних наук, 
доцента кафедри міжнародних від-
носин і дипломатичної служби фа-
культету міжнародних відносин. 

У номінації «Найкращий на-
вчальний посібник гуманітар-
ного напряму 2017–2018 нав-
чального року» за перше міс-
це навчального посібника «Облік 
і аудит» відзначено Володимира 
Йосиповича Плису – кандида-
та економічних наук, професора 
кафедри фінансів, грошового обі-
гу та кредиту економічного фа-
культету, Зоряну Петрівну Пли-
су – кандидата економічних наук, 
доцента кафедри обліку і аудиту 
економічного факультету; за дру-
ге місце навчального посібника 
«Історія географії» – Мирославу 
Романівну Влах – кандидата гео-

графічних наук, доцента кафедри 
економічної і соціальної географії 
географічного факультету; за третє 
місце навчального посібника «Ак-
туальні проблеми ґрунтознав-
ства і географії ґрунтів» – Степа-
на Павловича Позняка – доктора 
географічних наук, професора, за-
відувача кафедри ґрунтознавства 
та географії ґрунтів географічного 
факультету.

У номінації «Найкращий під-
ручник природничого напряму 
2017–2018 навчального року» за 
перше місце підручника «Зооло-
гія хордових» із серії «Біологічні 
студії» нагороджено Йосифа Во-
лодимировича Царика – докто-
ра біологічних наук, професора, 

На дванадцятий раз – 
дванадцять переможців

(Продовження. 
Початок на 13 стор.).

(Закінчення на 14 стор.).
(Продовження на 14 стор.).

(Продовження. 
Початок на 2, 11–12 стор.).
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2011 рік
На вісімнадцятому Фору-

мі видавців Видавничий центр 
отримав нагороду – «Спеціаль-
ну відзнаку Львівської обласної 
держадміністрації» – за вихід 
у світ серії підручників та нав-
чальних посібників для вищої 
школи.

2012 рік
У свято Великої Книги пе-

ретворився День Стрітення 
Господнього в університет-
ській Актовій залі. Там було 
урочисто відзначено уродини 
довгоочікуваного друкованого 
дитяти – першого тому «Ен-
циклопедії Львівського націо-
нального університету імені 
Івана Франка». Значний обсяг 
додрукарської роботи щодо ви-
дання виконали працівники Ви-
давничого центру. 

2013 рік
У книгарні Видавництва з 

6 березня 2008 року по 3 червня 
2013 року реалізація книжково-
журнальної продукції сягнула по-
значки 1 мільйон гривень! Тепер 
очікуємо на другий мільйон…

2016 рік
Визначною подією у Фран-

ковому Університеті стало 
міжнародне визнання у 2016 
році монографії «Андрей Шеп-
тицький Митрополит Галиць-
кий (1901–1944) провісник еку-
менізму» Блаженнішого Карди-
нала Любомира Гузара, випуще-
ної університетськими книго-
видавцями, яка стала першим 
лауреатом Міжнародної премії 
імені Івана Франка в номінації 
«За визначний особистий вне-
сок у розвиток суспільно-гума-
нітарних наук».

завідувача кафедри зоології біо-
логічного факультету, Ігора Сте-
пановича Хамара – кандидата 
біологічних наук, доцента кафедри 
зоології, декана біологічного фа-
культету, Ігора Васильовича Ди-
кого – кандидата біологічних наук, 
доцента кафедри зоології біологіч-
ного факультету, Ігора Мироно-
вича Горбаня (посмертно) – кан-
дидата біологічних наук, старшого 
наукового співробітника кафедри 
зоології біологічного факультету,  
Володимира Васильовича Лєс-
ніка – асистента кафедри зоології 
біологічного факультету, Євгенію 
Борисівну Сребродольську (по-
смертно) – кандидата біологічних 
наук, доцента кафедри зоології 
біологічного факультету; за друге 
місце підручника «Теорія інфор-
мації» – Романа Євстаховича 
Рикалюка – кандидата фізико-ма-
тематичних наук, доцента кафед-
ри програмування факультету 
прикладної математики та інфор-
матики; за третє місце підручника 
«Функціональна біохімія» із се-
рії «Біологічні студії» – Наталію 
Олександрівну Сибірну – доктора 
біологічних наук, професора, заві-
дувача кафедри біохімії біологічно-
го факультету, Галину Ярославів-
ну Гачкову – кандидата біологіч-
них наук, доцента кафедри біохімії 
біологічного факультету, Ірину Во-
лодимирівну Бродяк – кандидата 
біологічних наук, доцента кафедри 
біохімії біологічного факультету, 
Марію Романівну Нагалєвську – 
кандидата біологічних наук, доцен-
та кафедри біохімії біологічного 
факультету, Марію Володимирів-
ну Сабадашку – кандидата біоло-

гічних наук, доцента кафедри біо-
хімії біологічного факультету. 

У номінації «Найкращий на-
вчальний посібник природничо-
го напряму 2017–2018 навчаль-
ного року» за перше місце на-
вчального посібника «Біохімія 
рослин» відзначено Мирославу 
Степанівну Кобилецьку – канди-
дата біологічних наук, доцента ка-
федри фізіології та екології рослин 
біологічного факультету, Ольгу 
Іштванівну Терек – доктора біо-
логічних наук, професора, завіду-
вача кафедри фізіології та екології 
рослин біологічного факультету; 
за друге місце навчального по-
сібника «Фізика низьких темпе-
ратур» – Андрія Васильовича 
Франіва – доктора фізико-матема-
тичних наук, професора кафедри 
експериментальної фізики фізич-
ного факультету, Василя Йосифо-
вича Стадника – доктора фізико-
математичних наук, професора, 
завідувача кафедри загальної фізи-
ки фізичного факультету, Василя 
Юрійовича Курляка – кандидата 
фізико-математичних наук, до-
цента кафедри експериментальної 
фізики фізичного факультету, про-
ректора з господарської роботи; за 
третє місце навчального посібника 
«Органічна хімія», частина 2 – 
Миколу Дмитровича Обушака – 
доктора хімічних наук, професора, 
завідувача кафедри органічної хімії 
хімічного факультету, Євгенію Єв-
генівну Білу – кандидата хімічних 
наук, доцента кафедри органічної 
хімії хімічного факультету. 

Нагороджених переможців кон-
курсу учасники університетського 
свята в Актовій залі вітали оплес-
ками.

Богдан КОПАНСЬКИЙ

На дванадцятий раз – 
дванадцять переможців

(Закінчення. 
Початок на 12 – 13 стор.).

(Закінчення на 24 стор.).

(Продовження. 
Початок на 2, 11–13 стор.).
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Набуття, здійснення 
та захист майнових прав 

інтелектуальної власності 
в Україні

Автор – Ігор Якубівський

Якубівський І. Є. Набуття, 
здійснення та захист майнових 
прав інтелектуальної власності в 
Україні : монографія / І. Є. Якубів-
ський. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 522 с.

ISBN 978-617-10-0457-3.
Редактор – 

Уляна Крук. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
Обкладинка – 

Василь Роган.
Монографія присвячена дослі-

дженню проблем набуття, здійс-
нення та захисту майнових прав 
інтелектуальної власності та удос-
коналенню механізму цивільно-
правового регулювання відносин 
інтелектуальної власності в Україні. 
Категорію майнових прав інтелек-
туальної власності як суб’єктивних 
цивільних прав розглянуто у площи-
ні як регулятивних, так і охоронних 
цивільних правовідносин. 

У роботі сформульовано кон-
цептуальний підхід автора до 
розв’язання важливих теоретичних 
та прикладних проблем правового 
регулювання набуття, здійснення та 
захисту майнових прав інтелекту-
альної власності та запропоновано 
рекомендації щодо удосконалення 
законодавства України у цій сфері.

Монографія є комплексним до-
слідженням, результати якого мають 

як теоретичне значення для сучасної 
науки цивільного права, так і прак-
тичну цінність з погляду правотвор-
чості та правозастосування. Робота 
призначена для наукових та науково-
педагогічних працівників закладів 
вищої освіти та наукових установ, 
суддів, адвокатів, патентних пові-
рених, аспірантів, студентів, а також 
усіх, хто цікавиться проблематикою 
цивільно-правового регулювання у 
сфері інтелектуальної власності. 

Охорона праці
Автори – Зіновій Яремко, 

Світлана Тимошук, 
Соломія Писаревська, 
Ольга Стельмахович

Охорона праці : навчальний 
п о с і б н и к  /  [ З .  М .  Я р е м к о , 
С. В. Тимошук, С. В. Писаревська, 
О. Б. Стельмахович] ; за редак-
цією професора З. М. Яремка. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. –  430 с.

ISBN 978-617-10-0306-4.
Редактор – Іри-

на Лоїк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Коректор – На-
талія Галечко. 
Комп’ютерне 
верстання – Лю-
бов Семенович. 

Обкладинка – Василь Роган.
У першій частині навчального 

посібника розглянуто головні питан-
ня охорони праці, які розкривають 
суть управління охороною праці та 
забезпечення безпечних та здорових 
умов праці під час господарської ді-
яльності. 

У другій частині посібника 
приведено практичні роботи, вико-
нання яких забезпечує закріплення 
теоретичних знань та формування 
вмінь з питань гарантування без-
печних та здорових умов праці 

шляхом розв’язання різноманітних 
задач. 

У третій частині посібника по-
дано тестові завдання для контролю 
знань студентів.

Для студентів вищих навчаль-
них закладів, викладачів та фахівців 
з питань охорони праці.

Заповільнене руйнування 
матеріалів за локальної 

повзучості
Автори – Олександр Андрейків, 

Валентин Скальський, 
Ірина Долінська

Андрейків О. Є. Заповіль-
нене руйнування матеріалів за 
локальної повзучості : моногра-
фія / О. Є. Андрейків, В. Р. Скаль-
ський, І. Я. Долінська. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 
400 с.

ISBN 978-617-10-0394-1.
Редактор – 

Наталія Плиса. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Коректор – 
Юліанна Бурка. 
Комп’ютерне 

верстання – Любов Семенович. Об-
кладинка – Василь Роган.  

Викладено основи важливого 
розділу загальної механіки руйну-
вання матеріалів – механіки запо-
вільненого руйнування матеріалів 
за локальної повзучості. Результати 
досліджень стосуються руйнування 
матеріалів і елементів конструкцій 
довготривалої експлуатації. Сфор-
мульовано ефективний енергетич-
ний підхід для визначення довго-
часної міцності та залишкової дов-
говічності матеріалів і елементів 
конструкцій з тріщинами за довго-
тривалого статичного і циклічного 

Книгу розкривай – знання здобувай!
(Продовження. 

Початок на 3–10 стор.).

(Продовження на 16 стор.).

Нові видання                                           Видавничий вісник                               
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з витримкою в циклі навантажень 
та дії фізико-хімічних чинників зов-
нішнього середовища. На підставі 
адаптації запропонованого підходу 
до конкретних умов експлуатації 
елементів конструкцій розробле-
но методи для визначення їхньої 
довгочасної міцності і залишкової 
довговічності. Застосування цих 
методів продемонстровано на при-
кладах елементів енергетичного 
устаткування, конструкцій нафто-
хімії, машинобудування, промисло-
вого будівництва тощо. Досліджено 
весь діапазон зміни температур, які 
зумовлюють в зоні передруйнування 
біля вершини тріщини низькотем-
пературну та високотемпературну 
повзучість. Проаналізовано вплив 
на довгочасну міцність і залишкову 
довговічність елементів конструк-
цій таких найагресивніших експлуа-
таційних чинників: водневмісне та 
корозійне середовища, радіаційне 
опромінення. 

Для наукових та інженерно-тех-
нічних працівників, які працюють у 
галузі механіки руйнування, довго-
часної міцності і довговічності еле-
ментів конструкцій тривалої експлу-
атації, а також викладачів, аспіран-
тів і студентів, що спеціалізуються 
на вивченні згаданих дисциплін.

Кримінальна 
відповідальність 

за ухилення від відбування 
покарань, не пов’язаних 

з ізоляцією особи
Автори – Володимир Бурдін, 

Соломія Старосольська

Бурдін В. М. Кримінальна від-
повідальність за ухилення від від-
бування покарань, не пов’язаних з 
ізоляцією особи : монографія 
/ В. М. Бурдін, С. П. Старосоль-
ська. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 304 с.

ISBN 978-617-10-0424-5.
Текст надру-

ковано в автор-
ській редакції. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – На-

талія Лобач, Наталія Якимів. Обкла-
динка – Василь Роган.

Досліджено питання криміналь-
ної відповідальності за ухилення від 
відбування покарань, не пов’язаних з 
ізоляцією особи. Розглянуто наукові 
підходи щодо правової природи та 
сутності кримінально-правових на-
слідків ухилення від відбування по-
карань, не пов’язаних з ізоляцією 
особи. Проаналізовано становлення 
кримінальної відповідальності за 
ухилення від відбування покарань, 
не пов’язаних з ізоляцією особи, в 
українському законодавстві та нор-
мативне врегулювання такої відпо-
відальності згідно із законодавством 
зарубіжних країн. Визначено об-
сяг поняття «система покарань, не 
пов’язаних з ізоляцією особи». Проа-
налізовано об’єктивні та суб’єктивні 
ознаки складів злочинів, передбаче-
них ч. 2 ст. 388, ч. 1, 2 ст. 389, ч. 1, 
2 ст. 390 КК України. Запропоновано 
доктринально-аргументовані підходи 
до правильної кваліфікації відповід-
них видів злочинів.

Для викладачів та студентів 
юридичних факультетів вищих нав-
чальних закладів, науковців, праців-
ників правоохоронних та судових 
органів.

Латинська мова
Автори – Марія Волощук, 

Василь Волощук, 
Олексій Сафроняк

Волощук Марія. Латинська 
мова : підручник / Марія Воло-

щук, Василь Волощук, Олексій 
Сафроняк ; за загальною редак-
цією М. Волощук. – Вид. 2-ге до-
пов. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 460 с.

ISBN 978-617-10-0432-0.
Редактор – 

Мар’яна Миха-
люк. Технічний 
редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Чикаль-
ська, Наталія 

Лобач. Обкладинка – Василь Роган.
Пропонований підручник міс-

тить систематичний виклад грамати-
ки латинської мови. Увесь навчаль-
ний матеріал розділений на 45 за-
нять, у яких послідовно розглянуто 
питання морфології та синтаксису.

Практичні завдання, що сприя-
тимуть кращому засвоєнню матеріа-
лу і полегшать самостійне (позаау-
диторне) вивчення окремих тем, ви-
різняються різноманітністю. Це гра-
матичні вправи, вправи на переклад 
(з латинської і на латинську мову), 
а також широкий вибір латинських 
текстів для перекладу.

Для студентів гуманітарних фа-
культетів вищих навчальних закла-
дів. 

Діалог і порозуміння 
для європейської 
і світової спільнот 

(із залученням 
творчого досвіду 

Львівсько-Варшавської 
школи)

За загальною редакцією 
Анатолія Карася

Діалог і порозуміння для євро-
пейської і світової спільнот (із за-
лученням творчого досвіду Львів-
сько-Варшавської школи) : колек-
тивна монографія / A. Ґуральські, 

Книгу розкривай – знання здобувай!
(Продовження. 

Початок на 3–10, 15 стор.).

(Продовження на 17 стор.).

  Видавничий вісник                                        Нові видання



17

Книгу розкривай – знання здобувай!
А. Карась, С. Пролєєв, Я. Лащик, 
М. Зарічний,  М. Братасюк, 
М. Бойченко, Л. Сафонік, І. Доб-
ропас та інші ; за загальною ре-
дакцією професора А. Ф. Карася. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2017. – 216 с.

ISBN 978-617-10-0427-6.
Редактори – 

Наталія Рома-
няк, Лілія Баран. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Обкла-
динка – Василь 
Роган.

На обкла-
динці використано картину Tom 
Brown «The Hum of the City».

Висвітлюються ідеї, думки і по-
гляди частини учасників Міжнарод-
ної конференції «Філософія діалогу 
і порозуміння в побудові європей-
ської і світової спільнот», органі-
зованій кафедрою філософії Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка. Увага зосеред-
жена на дослідженні проблем щодо 
пошуку солідарної комунікативної 
основи для мирного співіснування 
за умов глобалізації в порівнянні з 
теоретичними підходами і публіч-
ними практиками минулого. Це зо-
крема стосується переосмислення 
картезіанської парадигми розуму, 
формування громадянської іден-
тичності, аксіологічних засад дис-
курсивно-етичних практик і кому-
нікативних спільнот, симулятивних 
чинників маніпулятивного впливу 
на поведінку людей і соціальних 
груп. Розглянуто також світогляд-
но-ідейний і науковий спадок філо-
софії Львівсько-Варшавської школи 
в сенсі її конструктивного впливу 
на порозуміння між гуманітаріями і 
природознавцями та представника-
ми різних етнічних і культурних се-

редовищ. Книга буде корисною для 
вчених з різних галузей знань, для 
викладачів, аспірантів і студентів, а 
також для кожного, хто цікавиться 
філософією.

Біблійна 
інтертекстуальність 

і переклад : 
англо-український контекст

Автор – Оксана Дзера

Дзера Оксана. Біблійна інтер-
текстуальність і переклад : англо-
український контекст : моногра-
фія / Оксана Дзера. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. – 490 с. 

ISBN 978-617-10-0391-0.
Редактор – 

Уляна Крук. Тех-
нічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Обкла-
динка – Василь 
Роган.  

У моногра-
фії висвітлено, 

систематизовано й класифіковано 
основні актуалізації біблійного ін-
тертексту у внутрішньобіблійному 
та позабіблійному просторах. Про-
аналізовано специфіку формування 
національних біблійних концеп-
тосфер унаслідок девіацій давньо-
гебрейського та грецького першо-
джерел. Уточнено й розширено 
метамову дослідження біблійної 
інтертекстуальності, зосібна обґрун-
товано лінгвістичне трактування 
терміна біблеїзм та запропоновано 
термін біблема для позначення неі-
діоматичних біблійних інтертекстем 
авторського мовлення. Розроблено 
типологію біблем та окреслено спо-
соби їхнього відтворення іншою мо-
вою й особливості рецепції іншою 
національною лінгвокультурою. 
Презентовано комплексний аналіз 
різножанрових біблійних інтертекс-
тів Івана Франка для демонстрації 

цілісності його інтерпретативної 
концепції Святого Письма, що ви-
являється в його наукових працях, 
оригінальній творчості та перекла-
дах. Зроблено спробу окреслити по-
тенціал перекладацьких інтерпрета-
цій імпліцитного біблійного інтер-
тексту. 

Для перекладознавців, літерату-
рознавців, лінгвістів, культурологів, 
викладачів, студентів. 

Багатофункціональні 
матеріали для електроніки 

на основі ZnO
Автори – 

Володимир Капустяник, 
Богдан Кулик, Борис Турко

Капустяник В. Б. Багатофунк-
ціональні матеріали для електро-
ніки на основі ZnO : монографія / 
В. Б. Капустяник, Б. Я. Кулик, 
Б. І. Турко. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. – 280 с.

ISBN 978-617-10-0423-8.
Редактор – Іри-

на Лоїк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
Коректор – Те-
тяна Мерещак. 
Комп’ютерне 
верстання – Лю-

бов Семенович. Обкладинка – Василь 
Роган.

Монографію присвячено тео-
ретичним та експериментальним 
дослідженням оптичних, нелінійно-
оптичних, електричних, діелектрич-
них властивостей тонкоплівкових, 
наноструктурованих і композитних 
матеріалів на основі ZnO. Значну 
увагу приділено впливу технологіч-
них чинників, домішок та розмірних 
ефектів на оптико-спектральні та 
електрофізичні властивості згада-
них матеріалів.

(Продовження на 18 стор.).

(Продовження. 
Початок на 3–10, 15–16 стор.).
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(Продовження на 19 стор.).

Книгу розкривай – знання здобувай!
Для наукових та інженерно-тех-

нічних працівників, котрі спеціа-
лізуються в області електронного 
матеріалознавства, нано-, мікро-
електроніки та фізики твердого тіла, 
а також для викладачів, аспірантів 
і студентів відповідних фізико-тех-
нічних і природничих спеціальнос-
тей.

Біохімія рослин
Автори – 

Мирослава Кобилецька, 
Ольга Терек

Кобилецька М. С. Біохімія 
рослин : навчальний посібник / 
М. С. Кобилецька, О. І. Терек. – 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2017. – 270 с. 

ISBN 978-617-10-0299-9.
Редактор – 

Мар’яна Миха-
люк. Технічний 
редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – Лю-
бов Семенович. 
Обкладинка – 

Василь Роган.   
У навчальному посібнику опи-

сано хімічний склад рослинних ор-
ганізмів та біохімічні процеси, що в 
них відбуваються. Розкрито струк-
турні й метаболічні особливості 
рослинних клітин. Показано тісний 
зв’язок фітобіохімії з практикою 
сільського господарства, низкою га-
лузей промисловості, медициною. 
Значну увагу приділено вторинному 
метаболізму вищих рослин. Наведе-
но сучасні дані досліджень впливу 
на організм людини біологічно  ак-
тивних речовин рослин. 

Для студентів, аспірантів та 
науковців біологічних спеціальнос-

тей університетів та педагогічних, 
сільськогосподарських і медичних 
вищих навчальних закладів.

Закономірності міжфазової 
взаємодії у приповерхневих 

шарах структур 
твердотільної електроніки

Автор – Богдан Коман

Коман Б. П. Закономірності 
міжфазової взаємодії у приповерх-
невих шарах структур твердотіль-
ної електроніки : монографія 
/ Б. П. Коман. – Львів, 2017. – 350 
с. з ілюстр.

ISBN 978-617-10-0403-0.
Редактор – 

Людмила Ма-
к і т р и н с ь к а . 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Коректор – 
Юліанна Бурка. 
Комп’ютерне 

верстання – Любов Семенович. Об-
кладинка – Василь Роган.

Розглянуті закономірності між-
фазової взаємодії у приповерхневих 
шарах різнотипних твердотільних 
структур. Для практично важли-
вих структур електроніки «крем-
ній – метал (Cu, Al, Cr, Au)», «гра-
фен (Si,Cu,Fe,Co,Au,Ag, Al, Ru, Hf, 
Pb)» і «напівпровідник (Si, Ge)–
(Fe,Co,Cu,Al,Au,Cr,W,Pb)», оцінені 
енергетичні параметри міжфазової 
взаємодії: міжфазовий натяг, енергія 
міжфазової, робота адгезії та енер-
гія адгезійних зв’язків. Для систем 
«кремній–металічні конденсати (Cu, 
Al, Cr, Au)», проаналізована вияв-
лена самоорганізаційна роль під-
кладки кремнію. Описані результа-
ти експериментальних досліджень 
кінетики внутрішніх (власних) на-
пружень у конденсатах Cu, Al, Cr, 
Au на кремнії у процесі їхнього 

осадження. З позицій міжфазової 
взаємодії розглянуто механізм фор-
мування внутрішніх напружень у 
металічних конденсатах. Розглянуті 
закономірності зміни енергетичних 
міжфазових параметрів та розподіл 
радіаційно-індукованого заряду в 
Si-SiO2 структурах під дією Х-, аль-
фа, (Х+ІЧ), (Х+λкогер.) опромінень. 
З’ясовані нові типи деформаційних 
структур, що забезпечують ефектив-
ну дисипацію пружної енергії у про-
цесі деформації. Описане явище де-
формаційно-індукованої міжфазової 
взаємодії. З’ясований ефективний 
спосіб зміни рівня міжфазової взає-
модії в системі «власний окисел–на-
півпровідник CdHgTе» у процесі де-
формації (фотопластичний ефект).

Для наукових співробітників з 
електронного матеріалознавства та 
студентів фізико-технічних і хіміч-
них спеціальностей.

La stylistique française=
Стилістика 

французької мови
Автор – Ганна Кость

Кость Ганна. La stylistique 
française=Стилістика французь-
кої мови : навчальний посібник / 
Ганна Кость. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. – 264 с.

ISBN 978-617-10-0276-0.
Тех н і ч н и й 

редактор – 
Світлана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Лобач, 
Наталія Якимів. 
Обкладинка – 
Василь Роган.

На палітурці книги використа-
но картину Жана-Оноре Фраґонара 
«Читанка» (Jean-Honoré Fragonard 
«La liseuse»).  

(Продовження. 
Початок на 3–10, 15–17 стор.).
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(Продовження на 20 стор.).

Книгу розкривай – знання здобувай!
У посібнику висвітлено головні 

теми, передбачені університетськи-
ми програмами з курсу «Стилістика 
французької мови». Вони представ-
ляють теоретичні й практичні на-
прямки стилістичних досліджень, 
пов’язаних з інтерпретацією текстів, 
які належать до різних стилів. Ідеть-
ся також про пояснення ключових 
стилістичних понять на широкому 
текстовому матеріалі, систематиза-
цію експресивних засобів, викорис-
таних автором для того, щоби при-
вернути увагу читача або слухача. 

Посібник призначений для сту-
дентів старших курсів вищих на-
вчальних закладів при вивченні 
курсу стилістики французької мови 
та при лінгвостилістичному аналізі 
художніх текстів.

Політика і мистецтво. 
Історичний взаємозв’язок

Автор – Євген Ланюк

Ланюк Є. Політика і мисте-
цтво. Історичний взаємозв’язок: 
монографія / Євген Ланюк. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2017. – 244 с. + вкл. 24 с.

ISBN 978-617-10-0373-6.

Редактор – 
О. Панчишин. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.

Монографія присвячена до-
слідженню взаємозв’язку політики 
і мистецтва в історичній перспек-
тиві. Автор аналізує ключові філо-
софські підходи до аналізу цього 
взаємозв’язку, зокрема ідеї І. Канта, 
Ф. Шиллера, О. Шпенглера, пред-

ставників марксизму і неомарк-
сизму, та пропонує свій власний 
оригінальний погляд на історичне 
співвідношення цих сфер, що ґрун-
тується на концептуалізації трьох 
історичних принципів (монізму, 
плюралізму та синтезу монізму і 
плюралізму) і двох способів (куль-
турного та ідеологічного). Такий під-
хід дозволив широкоформатно поди-
витись на історичну еволюцію полі-
тики і мистецтва та проаналізувати 
її крізь призму єдиної концепції від 
епохи Стародавнього Сходу до пост-
модерну. Монографія розрахована 
на філософів, культурологів, політо-
логів, істориків, мистецтвознавців, 
усіх, кого цікавлять міждисциплі-
нарні гуманітарні дослідження.

Педагогічні концепти 
Івана Франка 

(теорія та методика 
навчання літератури)

Автор – Володимир Микитюк

Микитюк В. Педагогічні кон-
цепти Івана Франка (теорія та 
методика навчання літератури) : 
монографія / Володимир Мики-
тюк. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 408 с.

ISBN 978-617-10-0425-2.
П о р т р е т 

Івана Франка 
1905 р.; Іван 
Їжакевич «Гри-
цева шкільна 
наука»; Лео-
польд Левиць-
кий, «Красне 
писання» взяті 
із фондів Львів-

ського літературно-меморіального 
музею Івана Франка.

Редактор – Оксана Микитюк. 
Технічний редактор – Світлана Се-
ник. Обкладинка – Василь Роган.  

У проблемно-синтетичній моно-
графії досліджено та актуалізовано 
педагогічну концептосферу Івана 
Франка, яка посідає вагоме місце в 

історії вітчизняної і європейської 
освіти, є продуктивною для розвитку 
національної педагогіки. Висвітлено 
методологічні концепти Франка про 
специфіку української літератури як 
навчальної дисципліни у площині 
системного вивчення теорії та прак-
тики методичних основ викладання у 
середній і вищій школі; погляди ди-
дакта про цінності та роль літератур-
ної освіти у розвитку громадянського 
суспільства, думки про особистість 
учителя, лекторську майстерність, 
програми викладання та навчальні 
підручники з української літератури. 
Розглянуто ідеї Франка про розвиток 
творчих здібностей слухачів, пробле-
ми сучасної рецепції його художніх і 
наукових текстів з педагогічною те-
матикою, мовний світ митця, окци-
дентальну ментальність та еволюцій-
ний розвиток менторської парадигми 
мислителя від позитивістської педа-
гогіки до педагогіки прагматизму.

Для викладачів і вчителів, сту-
дентів та учнів, усіх педагогічних 
працівників, літературознавців, фі-
лософів, культурологів, істориків. 
Буде корисний освітянам, які заці-
кавлені у вдосконаленні методики 
викладання будь-яких дисциплін у 
середній і вищій школі, передусім – 
української літератури.

Усі права застережено. Від-
творювати будь-яку частину цього 
видання у будь-якій формі та в будь- 
який спосіб без письмової згоди пра-
вовласника заборонено.

Міжнародні економічні 
відносини в сучасних 

міждержавних воєнних 
конфліктах

Автори – Іван Михасюк, 
Ростислав Михайлишин

Михасюк Іван. Міжнародні 
економічні відносини в сучасних 
міждержавних воєнних конфлік-

Нові видання                                           Видавничий вісник                               
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(Продовження на 21 стор.).

Книгу розкривай – знання здобувай!
тах : підручник / Іван Михасюк, 
Ростислав Михайлишин. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 
314 с.

ISBN 978-617-10-0431-3.
Редактор – 

Руслана Спринь. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. 
Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Якимів, 
Наталія Лобач. 

Обкладинка – Василь Роган.  
Розглянуто сучасні міжнарод-

ні економічні відносини (МЕВ) у 
контексті глобальної і регіональної 
економіки, торгівлі, розвиток між-
народних валютно-фінансових від-
носин, державного регулювання 
економіки країни, її конкуренто-
здатності в умовах глобальної кризи, 
необхідності участі України в НАТО 
в умовах нав’язаної Московією (Ро-
сією) війни.

Для студентів економічних спе-
ціальностей вищих навчальних за-
кладів, аспірантів, викладачів, усіх, 
хто цікавиться проблемами розвитку 
світової економіки, зокрема в моно-
графічно-дискусійному плані.

Таємна дипломатія 
і розвідка у міжнародних 

відносинах
Автор – Світлана Пик

Пик С. М. Таємна дипломатія 
і розвідка у міжнародних відно-
синах : підручник / С. М. Пик. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2017. – 492 с.

ISBN 978-617-10-0398-9.
Редактор – Людмила Макітрин-

ська. Технічний редактор – Світлана 
Сеник. Комп’ютерне верстання – На-
талія Якимів, Наталія Лобач. Обкла-

динка – Василь 
Роган.  

Підручник 
п р и с в я ч е н о 
до сл ідженню 
с п е ц и ф і ч н о ї 
площини між-
народних від-
носин, в якій 

діють таємна дипломатія і розвідка. 
Потреба у непублічних засобах ве-
дення зовнішньої політики просте-
жується з античних часів і не зникає 
досі. У реалізації завдань, покладе-
них на таємну дипломатію і розвідку, 
головну роль відіграє суб’єктивний 
чинник. І якщо ефективність таєм-
ної дипломатії залежить переважно 
від узгодженості позицій залучених 
сторін, то успіх розвідки – це при-
хована перемога над опонентом. 
Інтерес до таких «інтелектуальних 
змагань» ніколи не зникає.

Призначено для студентів ви-
щих навчальних закладів спеціаль-
ності «Міжнародні відносини» та 
усіх залучених до дипломатичної і 
розвідувальної діяльності.

Облік і аудит
Автори – Володимир Плиса, 

Зоряна Плиса

Плиса В. Й., Плиса З. П. Об-
лік і аудит : навчальний посібник 
/ В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 
684 с. 

ISBN 978-617-10-0381-1.

Редактор – 
Наталія Плиса. 
Технічний редак-
тор – Світлана 
Сеник. Обкла-
динка – Василь 
Роган.  

Ро з гл я н у -
то теоретичні 

основи організації бухгалтерсько-

го обліку й аудиту на підприємстві; 
зміст і структуру бухгалтерського 
балансу та рахунків бухгалтерського 
обліку, сутність подвійного запису; 
місце та роль оцінювання і кальку-
лювання в системі бухгалтерського 
обліку; організацію документообо-
роту на підприємствах. Зосереджено 
увагу на особливостях обліку необо-
ротних й оборотних активів, власно-
го капіталу та зобов’язань, доходів 
і витрат підприємства. Розглянуто 
склад і порядок подання фінансової 
(бухгалтерської) звітності. 

З’ясовано cуть, предмет й 
об’єкти аудиту; особливості регу-
лювання аудиторської діяльності в 
Україні; підходи до планування ау-
диту й оцінки аудиторського ризику 
та формування аудиторських доказів 
і робочих документів аудитора й ау-
диторського висновку; особливості 
аудиту активів, власного капіталу, 
зобов’язань і фінансової звітності 
підприємства. 

Для студентів вищих навчальних 
закладів, слухачів системи післяди-
пломної освіти, усіх, хто цікавиться 
бухгалтерським обліком й аудитом. 

Актуальні проблеми 
ґрунтознавства і географії 

ґрунтів
Автор – Степан Позняк

Позняк С. П. Актуальні проб-
леми ґрунтознавства і географії 
ґрунтів : навчальний посібник / 
С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 272 с.

ISBN 978-617-10-0246-3. 
Редактор – Ірина Лоїк. Техніч-

ний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерна верстка – Любов Семе-
нович. Обкладинка – Василь Роган.

Систематизовано та узагальне-
но відомості про генезу, географію і 
екологію ґрунтів, методи досліджен-
ня ґрунтів, роль і значення ґрунту в 

(Продовження. 
Початок на 3–10, 15–19 стор.).
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(Продовження на 22 стор.).
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біосфері. Пода-
но аналіз сучас-
них уявлень про 
ґрунтознавство 
як фундамен-
тальну науку, 
предметом до-
слідження якої є 
унікальне при-
родне тіло і ре-

сурс – ґрунт. Висвітлено роль ґрун-
тознавства у вирішенні глобальних 
проблем людства щодо забезпечення 
продовольством і збереження при-
родного середовища.

Для студентів і аспірантів гео-
графічних, геологічних, біологіч-
них, екологічних та інших природ-
ничих спеціальностей, агротехноло-
гічних і землевпорядних спеціаль-
ностей аграрних вищих навчальних 
закладів, а також для працівників 
науково-дослідних закладів.

Теорія та моделі масової 
інформації 

(Масова комунікація)
Автор – Мар’ян Житарюк

Житарюк Мар’ян. Теорія та 
моделі масової інформації (Масо-
ва комунікація) : навчально-ме-
тодичний посібник / Мар’ян Жи-
тарюк. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 244 с.

ISBN 978-617-10-0269-2.

Редактор – 
Людмила Ма-
к і т р и н с ь к а . 
Технічний ре-
дактор – Світ-
л ана  С еник. 
Комп’ютерне 
верстання – На-
талія Лобач. Ко-

ректори – Наталія Галечко, Мар’ян 
Житарюк.  Комп’ютерний набір – 
Мар’ян Житарюк. Обкладинка – Ва-
силь Роган.

Навчально-методичний посіб-
ник М. Г. Житарюка «Теорії та мо-
делі масової інформації» стане в 
пригоді студентам факультетів та 
відділень журналістики, фахівцям 
у сфері масової комунікації та всім, 
кого цікавить репрезентована проб-
лематика.

Навчальна практика 
з зоології хребетних

За редакцією – Йосифа Царика

Навчальна практика з зоології 
хребетних : навчально-методич-
ний посібник / [І. В. Шидлов-
с ь к и й ,  А .  Т.  З ату ш е в с ь к и й , 
І. В. Дикий, К. М. Назарук, 
І. С. Хамар, В. В. Лєснік]; за ре-
дакцією доктора біологічних наук, 
професора Й. В. Царика. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 178 с.

Редактор – 
Мирослава Мар-
тиняк. Технічний 
редактор – Світ-
лана Сеник. Ко-
ректор – Хрис-
тина Макович. 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – На-

талія Лобач, Наталія Якимів. 
Для студентів біологічних фа-

культетів, працівників природничих, 
зоологічних та краєзнавчих музеїв.

Соціологія міґрації: 
міжнародні аспекти

Автор – Ольга Ровенчак

Ровенчак О. Соціологія міґра-
ції: міжнародні аспекти : навчаль-
ний посібник / О. Ровенчак. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2017. – 208 с. 

ISBN 978-617-10-0187-9. 

Редактор – Мар’яна Михалюк. 
Коректор – Мар’яна Михалюк. Тех-
нічний редактор – Світлана Сеник. 
Комп’ютерне верстання – Андрій 

Ровенчак. Обкла-
динка – Василь 
Роган.

Навчальний 
посібник «Со-
ціологія міґрації: 
Міжнародні ас-
пекти» спрямо-
ваний на комп-

лексне вивчення міжнародної міґра-
ції. У ньому представлено поняттєвий 
апарат, пов‘язаний із соціологічним 
дослідженням сучасних міґраційних 
процесів та висвітлено його складові. 
Навчальний посібник побудований на 
основі теоретичних положень соціо-
культурного підходу, соціологічних 
теорій ґлобалізації та теорій міґрації 
і спрямований на примноження знань 
у майбутніх фахівців про міжнародну 
міґрацію та її вплив на суспільства по-
ходження та суспільства призначен-
ня міграції, на особистість міґранта, 
зокрема на формування його іден-
тичності та знань про взаємозв’язок 
сучасної міжнародної міґрації із про-
цесами ґлобалізації. Ці знання можуть 
становити основу проведення відпо-
відних емпіричних досліджень для 
з‘ясування суті впливу міжнародних 
міґраційних процесів на сучасне укра-
їнське суспільство, та дослідження 
характерних рис української еміґрації 
та імміґрації. 

Для фахівців, студентів, а також 
широкого кола читачів, які цікав-
ляться проблемами міґрації. 

Практикум з агроекології
Автори – Олексій Телегуз, 

Ірина Шпаківська, 
Наталія Єфімчук

Телегуз О. Г. Практикум 
з агроекології : навчаль-
но-методичний посібник /  
О. Г. Телегуз, І. М. Шпаківська, 
Н. М. Єфімчук. – Львів : ЛНУ іме-
ні Івана Франка, 2017. – 176 с.

(Продовження. 
Початок на 3–10, 15–20 стор.).
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ISBN 978-617-10-0377-4.

Редактор – 
Руслана Спринь. 
Ком п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Лобач, 
Наталія Якимів. 
Обкладинка – Ва-
силь Роган.  

У навчаль-
но-методичному посібнику містять-
ся детальні теоретичні відомості із 
агроекології поряд із розробленими 
практичними роботами. Практичні 
роботи цього посібника рекомендо-
вано при вивченні курсу «Агроеко-
логія» студентам біологічного і гео-
графічного факультетів за спеціаль-
ністю «Екологія» та спеціалізаціями 
«Екологія землекористування і аг-
робізнес», «Біоекологія», «Прикор-
донний екологічний контроль». По-
сібник також рекомендований для 
студентів сільськогосподарських 
вищих навчальних закладів та при-
родничих і екологічних коледжів. 
Видання буде корисним  практикую-
чим екологам і фермерам.

Сучасна аналітична 
філософія: від прагматики 

до концептуалізації 
свідомості

Автор – Андрій Синиця

Синиця А. С. Сучасна аналі-
тична філософія: від прагматики 
до концептуалізації свідомості : 
монографія / Андрій Степанович 
Синиця. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 448 с. 

ISBN 978-617-10-0370-5.
Редактор – Людмила Макітрин-

ська. Технічний редактор – Світлана 
Сеник. Комп’ютерне верстання – На-
талія Лобач, Наталія Якимів. Дизайн 
обкладинки – Василь Роган.  

У монографії 
в систематизо-
ваній формі до-
сліджено витоки, 
специфіку і тен-
денції розвитку 
сучасної аналі-
тичної філософії 
як одного з про-

відних напрямів світової філософ-
ської думки та запропоновано його 
прагматико-когнітивну інтерпрета-
цію. З’ясовано, що еволюція  сучасної 
аналітичної філософії відбувалася в 
результаті поступового переходу від 
дослідження мови до вивчення сві-
домості як її передумови, що була на-
слідком прагматичного і когнітивного 
поворотів в аналітичних досліджен-
нях. Критично проаналізовано особ-
ливості вживання низки ключових 
понять сучасного аналітичного науко-
во-філософського дискурсу – зокрема 
смислу, значення, референції, істини, 
а також інтенціональності, кваліа, фі-
лософських зомбі, мови думки, розу-
міння, самості, штучної особистості, 
свободи волі тощо.

Для філософів, науковців і всіх, 
хто цікавиться проблемами логіки, 
лінгвістики, філософії, штучного ін-
телекту, теорії пізнання та історії фі-
лософії.

Кристалооптика
Автор – Микола Романюк

Романюк М. О. Кристалооп-
тика  :  навча льний пос ібник 
/  М. О.  Романюк. – [2-ге вид., 
випр. і доповн.]. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. – 456 с.

ISBN 978-617-10-0251-7.
Редактор – Людмила Макітрин-

ська. Технічний редактор – Світлана 
Сеник. Комп’ютерне верстання – На-
талія Якимів, Наталія Лобач. Корек-
тор – Наталія Галечко. Обкладинка– 
Василь Роган.

На основі 
рівнянь Макс-
велла описано 
оптичні власти-
вості кристалів 
переважно в 
області прозо-
рості матеріалу, 
а також їхню си-

метрію, анізотропію, температурні, 
спектральні та польові залежності 
параметрів електронної поляризов-
ності. Обґрунтовано головні мето-
дики кристалооптичних та допо-
міжних досліджень, візуалізації до-
менів у фероїках, неоднорідностей 
матеріалів, а також застосувань цих 
методик і кристалів (в т. ч. – рідких) 
в акустооптиці, нелінійній оптиці, 
метрології, зокрема у термометрії, 
та в інших галузях науки і техніки.

У посібнику описано низку ори-
гінальних результатів, що виходять 
за межі видимої області спектра та 
кімнатних температур. Ілюстратив-
ний матеріал стосується декількох 
груп фероїків, він охоплює області 
фазових переходів, неспівмірних 
фаз, реакції електронної поляризов-
ності анізотропних кристалів на за-
міщення елементів структури та дію 
жорсткої радіації. 

Для студентів та аспірантів оптич-
них та радіофізичних спеціальностей 
університетів і вищих технічних на-
вчальних закладів. Видання буде ко-
рисне усім, хто розпочинає роботу з 
кристалами або й уже працює з ними.

Філософія сучасної науки 
і техніки

Автори – Едуард Семенюк, 
Володимир Мельник

Семенюк Едуард. Філософія 
сучасної науки і техніки : підруч-
ник / Едуард Семенюк, Володимир 
Мельник. Видання 3-тє, виправ-
лене та доповнене. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. – 364.

(Продовження. 
Початок на 3–10, 15–21 стор.).

(Закінчення на 23 стор.).
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ISBN 978-617-10-0331-6.

Комп’ютерне 
верстання –
Наталія Лобач, 
Наталія Буряк. 
Обкладинка – 
Василь Роган.

О с н о в н і 
філо софсько-
методологічні 

проблеми науки і техніки в підруч-
нику розглядаються крізь призму сві-
тових реалій на рубежі ХХ–ХХІ ст. 
Аналізуються найважливіші аспек-
ти науково-технічної революції, су-
часні науково-інтегративні процеси, 
їх вплив на розв’язання глобаль-
них проблем людства та реалізацію 
концепції сталого розвитку. Велика 
увага приділена екологізації, інфор-
матизації суспільства та феномену 
інформаційної культури вченого і 
спеціаліста.

Для студентів та аспірантів ви-
щих навчальних закладів, а також 
для усіх, хто цікавиться особливос-
тями впливу науково-технічного 
прогресу на сьогодення.

Латинське дієслово: аспект 
і акціональність

Автор – Богдан Чернюх

Чернюх Б. В. Латинське дієс-
лово: аспект і акціональність : мо-
нографія / Б. В. Чернюх. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 
488 с. 

ISBN 978-617-10-0366-8.
Редактор – 

Уляна Крук. 
Технічний ре-
дактор – Світ-
лана Сеник. Об-
кладинка – Ва-
силь Роган.  

У моногра-
фії розглянуто 

коло проблем, пов’язаних з аспек-
туальною семантикою дієслова в 
латинській мові, визначено засоби її 
формування та їх роль у вираженні 
видових значень, запропоновано мо-
дель функціонально-семантичного 
поля аспектуальності в латинській 
мові. 

Для фахівців у галузі загально-
го, порівняльно-типологічного мо-
вознавства та класичної філології, 
викладачів, аспірантів, студентів фі-
лологічних спеціальностей. 

Суд Європейського 
Союзу: правовий статус 
та особливості реалізації 

правотворчої функції
Автори – Ірина Яворська, 

Михайло Микієвич

Яворська Ірина. Суд Європей-
ського Союзу: правовий статус та 
особливості реалізації правотвор-
чої функції : монографія / Ірина 
Яворська, Михайло Микієвич. – 
Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 
2017. – 248 с.

ISBN 978-617-10-0420-7. 
У моногра-

фії досліджено 
о с о б л и в о с т і 
правової при-
роди Європей-
ського Союзу 
як міжнародної 
наднаціональ-
ної організації 

особливого роду. Проаналізовано 
особливості творення норм права 
Європейського Союзу, роль і зна-
чення рішень Суду Європейського 
Союзу у процесі формування норм 
первинного та вторинного права Єв-
ропейського Союзу. 

Проаналізовано також правовий 
статус суду Європейського Союзу, 
види та принципи тлумачення, що 

застосовуються ним у процесі тлу-
мачення норм права Європейського 
Союзу.

Для науковців, викладачів, аспі-
рантів, студентів вищих навчальних 
закладів, а також широкого кола чита-
чів, котрі цікавляться проблемами те-
орії міжнародного права та права ЄС.

Центральний банк 
і грошово-кредитна політика
За редакцією – Михайла Крупки

Центральний банк і грошово-
кредитна політика : підручник / 
М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, 
Н. Г. Пайтра та інші ; за редакцією 
доктора економічних наук, профе-
сора М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. – 526 с.

ISBN 978-617-10-0333-0.
Редактор – 

Мирослава Мар-
тиняк. Техніч-
ний редактор – 
Світлана Сеник. 
К о м п ’ ю т е р н е 
верстання – На-
талія Якимів, 
Наталія Лобач.

Висвітлено сутність, функції 
й операції Національного банку 
України в економічній системі дер-
жави. Відображено зміст та інстру-
менти грошово-кредитного регулю-
вання НБУ. Розглянуто роль і методи 
впливу центральних банків та між-
народних фінансових організацій на 
фінансовий сектор в умовах глобалі-
зації.

Книга є водночас теоретичним і 
практичним виданням, у якому ви-
користано сучасні підходи до забез-
печення навчального процесу.

Для студентів, аспірантів, ви-
кладачів економічних спеціальнос-
тей, економістів-практиків.

Добірку підготував 
Богдан КОПАНСЬКИЙ

(Закінчення. 
Початок на 3–10, 15–22 стор.).
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20-ліття 
Видавництва: 
жива історія                              

Далі буде...

2017 рік
Згідно з наказом Ректора від 

1 лютого 2017 року № 0–11 «Про 
зміни в організації виробництва і 
праці» на виконання Ухвали Вче-
ної ради Університету від 25 січ-
ня 2017 року (протокол № 30/1) 
вирішено реорганізувати Ви-
давничий центр у Видавництво 
Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка.

2017 рік
Сайт Видавництва запо-

чаткував рубрику «Актуальні 
інтерв’ю з новими лауреатами 
книжкових конкурсів, премій». 
Першими її гостями були відомі 
університетські вчені – профе-
сори Наталія Сибірна, Микола 
Ільницький, Олег Шаблій. 

2017 рік
Другий рік поспіль видання 

Франкового Університету стало 
лауреатом Міжнародної премії 
імені Івана Франка. У номінації 
«За вагомі досягнення у галузі 
соціально-гуманітарних наук» 
цю високу нагороду здобув Заслу-
жений професор Львівського на-
ціонального університету імені 
Івана Франка, академік Академії 
Вищої школи України та Укра-
їнської екологічної академії Олег 
Іванович Шаблій. Міжнародної 
відзнаки науковець удостоє-
ний за вибрані праці «Суспільна 
географія» у двох книгах: книга 
перша – «Проблеми теорії, іс-
торії та методики досліджен-
ня», книга друга – «Проблеми 
українознавства, регіоналістики 
і краєзнавства», випущені в уні-
верситетському Видавництві.

Фотолітопис 1998–2018: 
неповторні світлини

(Продовження. 
Початок на 2, 11–14 стор.).

Грудень 2006-го. 
Працівники 

Видавничого центру 
зустрічають 

Новий 2007 рік.

Минають роки, але неповторні миттєвості, зафіксовані об’єктивом 
фотоапарата, ніколи не стираються з пам’яті й залишаються для кож-
ного з нас яскравим свідченням прожитого віку і пережитих ситуацій.

Грудень 2008-го. 
Колектив Видавничого 

центру, який у 
листопаді переступив 
десятирічний рубіж 

своєї історії, на 
порозі одинадцятого 

святкування 
Нового року.
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Листопад 2013-го. 
Колектив Видавничого 

центру напередодні 
святкування свого 

15-ліття.
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Червень 2017-го. 
Колектив 

університетських 
книговидавців, 

який отримав статус 
Видавництва.


