Войтович Л.
Лев Данилович, князь галицько-волинський
(бл.1225 – бл. 1301) / Леонтій Войтович. – Львів
: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича
НАН України, 2014. – 314 с.
У дослідженні здійснена спроба відтворити
реальний портрет князя Лева Даниловича, якого
у
перших
частинах
Галицько-Волинського
літопису показано найближчим соратником
батька, відважним воїном та умілим полководцем,
а у наступних – нарисовано негативний образ
“безчесного
князя”.
Історики,
які
лише
фрагментарно досліджували цю особистість, так і
не зуміли пояснити такого протиріччя. Для
вирішення
цієї
проблеми
використано
різноманітні
джерела,
в
першу
чергу
латиномовні, які досі залишалися поза увагою, а
тепер дозволили по-новому оцінити багато
епізодів з життя князя Лева. Зокрема, його
участь у війнах за Австрійську спадщину, у битві
під Дюрнкуртом, а також боротьбу за краківський
престол,
складні
політичні
стосунки
з
угорськими, чеськими та німецькими королями,
польськими князями і правителями Золотої Орди.
Пролито світло на проблеми взаємин між
Романовичами, загибель князя Войшелка і
розширення територіальних володінь. Розглянуто
питання
внутрішньої
політики
князя
і
внутрішнього
стану
Галицько-Волинської
держави, яка у західних джерелах іменується
королівством Русі від другої половини XIII
століття.
Українська авангардна поезія (1910-1930-ті
роки) : антологія / упоряд. Олег Коцарев, Юлія
Стахівська. – К. : Смолоскип, 2014. – 816 с.
Пропонуємо увазі читачів унікальну антологію
української авангардної поезії 1910-1930 років.
На даний момент це, вочевидь, найповніше її
зібрання, яке робить доступними сучасному
читачеві тексти, не передруковувані інколи по
кілька десятиліть.
У цій книжці зібрано поезії понад сорока поетів
різних авангардних настроїв: як добре відомих
(М. Бажан, М. Йогансен, В. Поліщук, М. Семенко,
Ґ. Шкурупій та ін.), так і зовсім не знаних чи
призабутих авторів (Є. Бунда, М. Скуба,
М.Терещенко,
Я.
Цурковсвкий
та
інші).
Пропонована добірка переконує: український
авангард не лише був – він відбувся як цілком
оригінальне й самодостатнє явище.
Видання розраховане на студентів, викладачів,
науковців і всіх, кого цікавить історія української
літератури.

Чернецький В.
Картографуючи посткомуністичні культури. Росія
та Україна в контексті глобалізації / Віталій
Чернецький. – К. : Критика, 2013. – 432 с.
У порівняльній історико-теоретичній розвідці
професор
славістики
і
ґендерних
студій
Маямського університету (Огайо, США) історик
літератури та кіна, критик і перекладач Віталій
Чернецький, залучаючи до обговорення дискусії
про
постмодернізм,
постколоніялізм
і
посткомунізм,
аналізує
на
матеріялі
постсовєтської літератури, а також інших
мистецтв
(архітектури,
живопису,
кіна,
перформансу тощо) нові явища і тенденції в
культурі України та Росії, що постали впродовж
останніх десятиріч XX – початку XXI століття,
картографує їх і ставить у щільний контекст
соціокультурних
трансформацій.
Культурна
глобалізація і “другий світ”, соц-арт і магічний
реалізм, карнавал і гетеротопії, колізії тілесности
та сексуальности, ґендерного та національного,
жіночого письма та квір-естетики – все це стає
об'єктом концептуально проривного дослідження
одного з чільних американсько-українських
науковців покоління 2000-х.

Тарифи подимного податку, сеймикові лауди і
люстрації
Київського
воєводства
першої
половини XVIII століття / уклад. Конрад
Жеменецький при співпраці Євгена Чернецького,
Пшемислава Юзвікевича і Віолети Шимчик. –
Біла Церква : Вид. Олександр Пшонківський,
2014. – 412 с.
Ця книга є першою публікацією серії “Джерела
до історії Правобережної України” та містить
тексти тарифів подимного податку, сеймикових
лаудів і люстрацій як цілого Київського
воєводства, так і окремих його повітів першої
половини XVIII століття. Вміщені тут джерела
супроводжуються
коментарями,
а
також
проаналізовані
у
вступній
статті,
що
представлена українською і польською мовами.
Публікація адресована широкому колу істориків і
краєзнавців, особливо ж демографам, а також
генеалогам і дослідникам регіональних еліт.

Грицак Я.
Страсті за націоналізмом: стара історія на новий
лад : есеї / Ярослав Грицак. – К. : Критика,
2011. – 352 с.
Книжка
львівського
історика
професора
Ярослава Грицака продовжує, наслідує та
доповнює збірник 2004 року “Страсті за
націоналізмом”, але є не так його оновленою й
істотно зміненою версією, як радше цілком новим
виданням: понад половину вміщених тут есеїв
написано протягом семи пореволюційних років і
присвячено здебільшого “післяпомаранчевим”
реаліям, а решту текстів суттєво переглянуто та
перередаговано. Втім, автор і далі закликає до
парадигмальної зміни в поглядах на природу
націоналізму та, попри драматичні колізії
останнього часу, не вважає за доцільне
змінювати головний висновок, якого дійшов 2004
року: і тоді, і нині Україна має саме стільки
націоналізму, скільки потрібно, щоб утримувати
відносну політичну стабільність і будувати
демократію, а досвід Помаранчевої революції та її
поразки
тільки
увиразнив
те,
що
вагу
національного чинника в публічному дискурсі
неабияк
перебільшено,
адже
проблеми
українського суспільства пов'язано не так із
ідентичностями, як із цінностями, які сповідують
еліти та громадяни.

Пилипчук С.
Фольклористична концептосфера Івана Франка :
моногр. / Святослав Пилипчук. – Львів : ЛНУ
ім. Івана Франка, 2014. – 466 с.
У монографії висвітлено основні положення
фольклористичної концептосфери Івана Франка.
Найповніше презентовано два взаємопов'язані
магістральні напрями (методологія та генологія)
пошуків науковця у царині студій над усною
словесністю. Проаналізовано Франкову рецепцію
методологічних
платформ
популярних
фольклористичних
шкіл
(міфологічна,
антропологічна,
міграційна,
порівняльноісторична, культурно-історична, філологічна) та
засвідчено успішну апробацію оригінальної
дослідницької стратегії у працях ученого.
Розглянуто суттєвий внесок Івана Франка у
вивчення
жанрової
системи
українського
фольклору, зосібна акцентовано на новаторських
підходах до інтерпретації найскладніших питань
фольклористичної генології.
Для
фольклористів,
франкознавців,
культурологів,
викладачів
і
студентів
філологічних факультетів, усіх шанувальників
духовних надбань українців.

Гаврилишин П.
Українська трудова імміграція в Італії (1991–
2011 рр.) : моногр. / Петро Гаврилишин. –
Брустурів : Дискурсус. – 300 с.
У
монографії
комплексно
проаналізовано
політико-правову,
соціально-економічну
та
громадсько-культурну
площини
життя
українських
трудових
мігрантів
у
Італії.
Висвітлено
формування
італійського
імміграційного
законодавства,
розглянуто
специфіку трудової зайнятості, кількісні та якісні
характеристики української спільноти, влив на
неї
італійської
імміграційної
політики.
На
багатому джерельному матеріалі розглядається
повсякденне життя заробітчан та їх побут,
особливості взаємодії з церковними інституціями,
становлення
українських
громадських
організацій.
Для
науковців,
викладачів,
студентів, усіх, хто цікавиться проблемами
вітчизняної та всесвітньої історії новітньої доби.

Краєвська О.
Політика Європейського Союзу у сфері туризму:
концептуальні засади та інституційні механізми :
моногр. / О.А.Краєвська. – Львів : ЛНУ ім.Івана
Франка, 2013. – 276 с.
У монографії здійснено комплексне дослідження
концептуальних
засад
та
інституційних
механізмів політики ЄС у сфері туризму,
особливостей її формування та реалізації у
контексті унікального процесу прийняття рішень і
розвитку
спільних
політик
ЄС.
Зокрема,
висвітлено засади формування та нормативноправового регулювання, взаємодії з іншими
спільними політиками ЄС, вплив процесу
розширення ЄС на туристичну політику ЄС,
проблеми та перспективи її розвитку. Ґрунтовно
проаналізовано досвід співпраці України та
Європейського Союзу у сфері туризму.
Рекомендовано для студентів та викладачів
вищих
навчальних
закладів,
практичних
працівників, а також для усіх, хто цікавиться
питаннями формування та реалізації спільних
політик
Європейського
Союзу
загалом
і
туристичної політики ЄС зокрема.

Піпер Н.
Історія бізнесу. Світова історія економіки від
неоліту до ґлобалізації / Ніколаус Піпер ; з нім.
пер. Олекса Логвиненко – К. : Вид-во “К.І.С.”,
2006. – 172 с.
Гроші, банки, біржі й світова торгівля – це не такі
вже й сучасні поняття, як може здатися на
перший погляд. Хто хоче зрозуміти, що за ними
стоїть, той має знати їхню історію.
У своїй книжці “Історія бізнесу” відомий
німецький журналіст, письменник та експерт з
економічних питань Ніколаус Піпер запрошує
читача до захопливої подорожі в часі – від
мінової торгівлі в період неоліту до нинішньої
глобалізації, яка викликає стільки суперечок.
У невимушеній формі автор веде мову про
світову історію як про історію бізнесу, наводить
цифри й факти, знайомить читача з видатними
постатями в галузі економіки – такими як Фуґер і
Ротшильд, Адам Сміт і Карл Маркс.

Попов Г.
Метод факторизації : навч. посіб. / Г. Я. Попов,
В. І. Острик. – Одеса : Одеський нац. ун-т
ім.І.І.Мечникова, 2014. – 118 с.
У навчальному посібнику викладено метод
факторизації,
який
дозволяє
розв'язувати
інтегральні рівняння спеціального вигляду, коли
їх ядро залежить від різниці змінних, а рівняння
задане на півнескінченному інтервалі. Саме до
таких інтегральних рівнянь зводиться велика
кількість задач математичної фізики зі змішаними
крайовими умовами.
Разом із класичною схемою методу факторизації
та
різноманітними
способами
факторизації
функцій викладено узагальнення методу на
інтегральні рівняння, які, крім різницевого ядра,
містять ще сумаційне ядро, або які задані на
скінченному проміжку чи на системі проміжків, а
також на деякі системи інтегральних рівнянь.
Велику увагу приділено застосуванню методу до
розв'язання
крайових
задач
математичної
фізики.
Навчальний посібник розраховано на студентівспеціалістів V курсу факультету “Прикладна
математика” та на магістрів і аспірантів.

Фінанси : практикум для студентів ВНЗ /
А.В.Череп, В.З. Бугай, А.В. Горбунова, О.Г.Череп.
– Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т., 2013. –
404 с.
Подано програмний матеріал з теорії фінансів на
основі комплексу практичних завдань, тестів
тощо. Їх опрацювання допоможе майбутнім
фахівцям краще засвоїти теоретичний матеріал,
набути навичок аналітика, здатного приймати
обґрунтовані
рішення,
спрямовані
на
забезпечення
відбору
і
ефективного
впровадження фінансових рішень.
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих
навчальних закладів, а також для працівників
організацій та фінансових установ.

Софіщенко І.
Торговельно-економічні відносини між Україною
та ЄС: стан і перспективи : підруч. /
І.Я.Софіщенко ; за заг. ред.: М. Бойцула,
І.Грицяка, Я. Мудрого, О. Рудіка, Л. Прокопенко
та В. Стрельцова. – К. : Міленіум, 2009. – 314 с.
Серія “Бібліотека державного службовця у галузі
європейської
інтеграції”
призначена
для
державних службовців України, які мають пряме
чи опосередковане відношення до реалізації
стратегії нашої держави щодо інтеграції до
європейських структур. Цей підручник аналізує
основні
тенденції
розвитку
торговельноекономічних відносин між Україною та ЄС,
визначає фактори, які впливають на їх стан та
перспективи.
Значну
увагу
в
підручнику
приділено проблематиці формування зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС як новому етапу в
розвитку їх відносин, інституційним і правовим
передумовам її ефективного функціонування,
аналізу торговельно-економічних відносин між
Україною та ЄС і моделювання альтернативних
стратегій їх розвитку. Зміст, методика і характер
викладу матеріалу підручника сформовані у
тісній співпраці з вітчизняними експертами з
питань
європейської
інтеграції,
а
також
фахівцями
країн-членів
ЄС,
зокрема
Великобританії, Ірландії та Польщі, провідними
вітчизняними науковцями та методистами.

Правове виховання в сучасній Україні : моногр. /
[А. П. Гетьман, М. Герасіна, О. Г. Данильян та
ін.] ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана,
О.Г.Данильяна. – X. : Право, 2010. – 368 с.
Монографію
присвячено
дослідженню
фундаментальних засад правового виховання,
визначенню методологічних підходів і понятійних
конструктів; з'ясуванню правового виховання як
базового чинника державотворчого процесу в
Україні. Особливістю видання є те, що його
автори розглядають правове виховання у
політологічному, державознавчому, філософськоправовому та соціологічному аспектах.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих
юридичних навчальних закладів, працівників
органів державного управління та органів
місцевого самоврядування.

Лук'яненко І.
Аналіз часових рядів. Ч. 2. Побудова VAR і VЕСМ
моделей з використанням пакета Е.Views 6.0 :
практич. посіб. для роботи в комп'ютерному класі
/ І. Г. Лук'яненко, В. М. Жук. – К. : НаУКМА,
2013. – 176 с.
Це видання – друга частина навчального
посібника “Аналіз часових рядів” – має на меті
дати детальні інструктивні матеріали для
самостійної практичної побудови складніших
моделей часових рядів, аніж моделі ARIMA та
GARCH, про які йшлося в першій частині.
Розглянуто моделі системного аналізу, до яких
зокрема належать вектор-авторегресійні (VAR)
моделі та векторні моделі з механізмом
корегування помилки (VЕСМ). Основний наголос
зроблено на особливостях їхньої побудови для
вирішення конкретних практичних проблем за
допомогою пакета Е.Views 6.0, а також на
ілюстрації їх застосування для аналізу та
прогнозування
економічних
та
фінансових
процесів і взаємозв'язків між ними. Оскільки
методологія та алгоритми побудови векторавторегресійних
моделей
залишаються
стандартними,
то
цей
посібник
можна
використовувати як довідник і під час роботи з
іншими пакетами прикладних програм. Усі етапи
побудови та прогнозування за допомогою VАR та
VЕСМ
моделей
проілюстровано
рисунками,
графіками, таблицями. До кожної теми також
додано ситуативні вправи з розв'язками та
завдання
для
самостійного
опрацювання.
Наведено список рекомендованої літератури.
Навчальний посібник розраховано на студентів
економічних
спеціальностей
програм
бакалаврату та магістратури, а також аспірантів,
викладачів, фахівців, усіх, хто прагне оволодіти
методами побудови та практичної реалізації VАR
та VЕСМ моделей та їх застосування для прогнозу
та аналізу шоків на основі імпульсних функцій
відгуку та декомпозиції дисперсій.

Бевзюк І.
Професійна
комунікативна
компетентність
майбутнього прокурора : навч. посіб. /
І.М.Бевзюк, Л. М. Ширяєва. – К. : [Алерта], 2014.
– 224 с.
Навчальний посібник підготовлений відповідно
до
програми
спецкурсу
“Професійна
комунікативна
компетентність
майбутнього
прокурора”
і
відображає
основні
сучасні
теоретичні та практичні підходи до проблеми
професійної комунікативної компетентності. У
ньому
вміщено
теоретичні,
практичні
та
методичні матеріали, які потрібні для проведення
аудиторних занять і самостійного вивчення курсу
студентами, тренінг комунікативних навичок та
якостей
“Покомпонентний
розвиток
комунікативної
компетентності
майбутніх
прокурорів”. Матеріали навчального посібника
спрямовані на формування необхідного рівня
професійної
комунікативної
компетентності
майбутніх працівників прокуратури в умовах
навчальної діяльності шляхом набуття знань,
умінь, навичок та розвитку особистісних якостей,
що забезпечують цей рівень.

Кораблева О.
Полезные растения в Украине: от интродукции
до использования : моногр. / О.А.Кораблева,
Д.Б.Рахметов. – К. : Фитосоциоцентр, 2012. –
171 с.
В монографии изложены результата многолетних
исследований
отдела
новых
культур
Национального
ботанического
сада
им.Н.Н.Гришко
НАН
Украины
по
интродукционной и селекционной работе, а
также использованию полезных растений в
Украине.
Приведены
данные
об
истории
использования
ценных
растений,
о
биологических, экологических, морфологических
и
биохимических
особенностях
новых
и
малораспространенных
культур.
Охарактеризованы
культивируемые
пряноароматические и лекарственные растения, а
также ценные виды природной флоры Украины.
Представлены
особенности
выращивания
ароматических
я
лекарственных
растений.
Важное место в работе занимает характеристика
малораспространенных
и
новых
полезных
растений
комплексного
использования
(сидеральных,
кормовых,
энергетических,
технических и т.д.). Показаны ценные свойства и
особенности их возделывания. Особое внимание
уделено использованию трав в пищу, как
важного фактора улучшения качества жизни.
Подчеркнута роль интродукции и селекции в
обогащении видового и сортового состава
полезных растений в Украине. Приведены
данные о сортах, созданных в НБС им.
Н.Н.Гришко и в других селекционных центрах,
которые включены в Государственный реестр
сортов растений Украины. Важными являются
данные об особенностях заготовки и хранение
растительного сырья. Приведен алфавитный
указатель русских и латинских названий
растений.
Работа
иллюстрирована
оригинальными рисунками. Книга рассчитана на
научных работников, аспирантов, студентов, а
также
производственников
и
любителей-

садоводов.
Работа
представляет
большой
интерес,
поскольку направлена на улучшение качества
жизни в широком понимании – от повышения
культуры земледелия, улучшения качества
употребляемых пищевых продуктов и кормов до
обеспечения устойчивого развития окружающей
среды.
Марчук Л.
Основи термінознавства : навч. посіб. /
Марчук Л.М., Копусь О.А., Попович А.С. –
[Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. А.,
2011]. – 224 с.
Посібник уклали на основі програми, розробленої
для
курсу
“Основи
термінознавства”
для
студентів спеціальності 7.010103 Педагогіка і
методика середньої освіти. Українська мова і
література (автор – доктор філологічних наук,
професор Л.М.Марчук).
Навчальний посібник стане в нагоді не лише
студентам
та
викладачам
філологічного
факультету, а й усім, хто професійно чи
принагідно торкається терміна як своєрідного
мовного знака.

Бех Ю.
Влада ЗМІ в системі соціального управління :
[моногр.] / Юлія Бех, Богдан Калініченко. –
Черкаси : [Видавець ФОП Гордієнко], 2014. –
338 с.
У першій частині монографії обґрунтовується
концептуальне бачення влади ЗМІ в системі
соціального
управління
та
контексті
саморегуляції соціального організму країни.
Спочатку
рефлектуються
атрибутивні
характеристики соціального управління і системи
саморегуляції,
встановлюються
родовидові
відносини між ними, формалізується наявність у
ціннісно-смисловому просторі морфологічного
органу
–
гомеостату,
що
забезпечує
організаційну взаємодію між цими інгредієнтами,
відтворюються їх різновиди на рівні планетарної
спільноти. У сфері соціального управління
досліджуються природа, сутність, зміст та форми
управління: суб'єктивована і об'єктивована.
Відтворюються умови переходу від “суб'єктоб'єктної” до “суб'єкт-суб'єктної” парадигми
управління.
У другій частині монографії представлено аналіз
влади ЗМІ як такої, що у системі соціального
управління тяжіє до влади громадянського
суспільства, протистоїть державній владі на
засадах
зворотного
зв'язку.
Обґрунтовано
генезис, природу, сутність влади ЗМІ як
специфічної
форми
існування
“владнопідвладних відносин”, зміст – як сукупність
організаційних процесів, багатоманітність форм
прояву цього явища у сфері політичного буття,
специфіку впливу механізму влади ЗМІ на
особистість завдяки психологічному навіюванню,
на громадянське суспільство і державу – завдяки

соціальному тискові заангажованих олігархами
каналів.
У
ході
праксеологічного
аналізу
висвітлена легітимізація влади ЗМІ, проведена
експертна оцінка якості функціонування її у
політологічному просторі України і запропоновані
шляхи оптимізації впливу на життєдіяльність
соціального організму країни і особистості.
Монографія
розрахована
на
науковців,
викладачів, аспірантів, магістрів, що займаються
дослідженнями філософії управління, теорії
управління, соціології управління, психології
управління та політології.

