Ґейштор А.
Слов'янська міфологія / Александр Ґейштор ;
пер. з польськ. Сергія Гіріка. – К. : ТОВ “Вид‐во
“Кліо”, 2014. – 416 с. : іл.
ISBN 978‐617‐7023‐22‐6
У праці видатного польського історика
Александра
Ґейштора
(1916–1999)
представлено майже всеохопну картину
розвитку вірувань слов'янських племен у
дохристиянський період. В основі видання –
перероблюваний і доповнюваний автором до
останніх днів життя текст науково‐популярної
книжки, що вперше вийшла на початку 1980‐х
років і відтоді була тричі перевидана. Вміщено
також ряд виступів Александра Ґейштора на
радіо і телебаченні для широкої аудиторії.
Для науковців та студентів‐істориків, етнологів,
релігієзнавців, фольклористів, а також усіх, хто
цікавиться слов'янською міфологією.
Сторонянська І.
Фінансове забезпечення розвитку сільських
територіальних громад : моногр. / Ірина
Сторонянська, Андрій Пелехатий. – Львів : ДУ
“ІРД імені М. І. Долішнього НАН України”, 2014.
– 190 с. – (Сер. “Проблеми регіонального
розвитку”).
ISBN 978‐966‐02‐7463‐1
У монографії досліджуються теоретичні,
методологічні та прикладні засади фінансового
забезпечення
розвитку
сільських
територіальних громад в контексті завдань
реформування місцевого самоврядування та
адміністративно‐територіального устрою в
Україні. Акцентовано увагу на удосконаленні
механізму фінансового забезпечення розвитку
сільських територіальних громад в світлі
засадничих принципів концепції бюджетного
федералізму
на
прикладі
сільських
територіальних громад Львівської області.
З'ясовано основні проблеми формування та
використання їх фінансових ресурсів. Виділено
проблемні аспекти формування та виконання
місцевих бюджетів. Запропоновано зміну
управлінських функцій органів місцевого
самоврядування,
обґрунтовано
шляхи
зміцнення фінансової спроможності сільських
територіальних громад в контексті проведення
адміністративно‐територіальної
реформи.
Визначено небюджетні джерела фінансування
розвитку сільських територіальних громад, що
впливають на підвищення інвестиційної
активності територіальної громади на сільських
територіях.
Книга призначена для науковців, економістів,
керівників
та
державних
службовців,
викладачів навчальних закладів, аспірантів та
маґістрів.

Цікаві оповідки зі “Щоденника” Тараса
Шевченка / [упоряд. О. Мельниченка]. –
Чернівці : Букрек, 2013. –184 с. : іл.
ISBN 978‐966‐399‐535‐9
До книги увійшли вибрані оповіді зі
“Щоденника”, які наближають читача до
Великого Кобзаря не як ікони, а як людини, що
жила, страждала і сумнівалася.
Для широкого кола читачів.

Газети України 1917–1920 років у фондах
Національної
бібліотеки
України
імені
В. І. Вернадського : наук. кат. / [авт.‐уклад.:
О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ;
ред.‐бібліографи: О. О. Стиркул, Н. М. Швець ;
НАН України, Національна бібліотека України
імені
В. І. Вернадського
;
редкол.:
О. С. Онищенко (голова) та ін.]. – К. : НБУВ,
2014. – 436 с.
ISBN 978‐966‐02‐7457‐0
Каталог “Газети України 1917–1920 років у
фондах Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського” містить 1327 назв
періодичних видань. Каталог складається з
повних
бібліографічних
описів
газет,
розташованих за алфавітом назв. За одиницю
опису взято всі номери однієї газети за чотири
роки незалежно від того, змінювалася її назва
протягом окресленого періоду чи ні. Опис газет
здійснено мовою оригіналу. До складу
науково‐довідкового
апарату
каталогу
включено п'ять допоміжних покажчиків –
іменний,
географічний,
алфавітний,
хронологічний і покажчик мов видання. У
додатку подається перелік українських газет,
виданих за межами сучасної України у період
1917–1920 pp.
Каталог розрахований на вчених, журналістів,
бібліотечних працівників, а також усіх, хто
цікавиться історією української преси.

Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. Т. 1.:
А–Д
/
редкол.:
Ю. С. Шемшученко,
В. Н. Денисов (співголови) та ін. ; Ін‐т держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. :
Академперіодика, 2014. – 920 с.
ISBN 978‐966‐360‐273‐8
ISBN 978‐966‐360‐274‐5 (Т. 1)
Енциклопедія міжнародного права – перше в
Україні
багатотомне
видання,
яке
є
систематизованим
зводом
знань
про
міжнародне публічне право.
Розрахована на широке коло читачів, які
цікавляться міжнародним публічним правом, а
також на науковців, викладачів і студентів,
вітчизняних
дипломатів,
працівників
зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної
сфер.
Політичні
механізми
формування
громадянської ідентичності в сучасному
українському суспільстві : кол. моногр. – К. :
ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. –
296 с.
ISBN 978‐966‐02‐7464‐8
У монографії здійснено аналіз соціально‐
політичних умов формування громадянської
ідентичності сучасної України; окреслено
основні політичні механізми утвердження
громадянської
ідентичності
в
умовах
політичної модернізації; досліджено діяльність
владних
та
управлінських
інституцій,
політичних партій і громадських організацій,
спрямовану на конструювання громадянської
ідентичності; визначено місце і роль державної
політики, а також зовнішньополітичних впливів
у процесі трансформації громадянської
ідентичності; проаналізовано особливості
залученості церкви до процесу формування
громадянської
ідентичності;
досліджено
громадянську ідентичність в політичному
дискурсі
друкованих
засобів
масової
інформації і роль соціальних мереж у
громадянському самовизначенні українців;
окреслено перспективи розвитку системи
соціально‐ціннісних орієнтацій як засобу
зміцнення патріотизму і духовно‐моральних
основ в українському суспільстві, зокрема,
серед молоді, профілактики міжнаціональних
конфліктів, сепаратизму, екстремізму.

Слінько Д.
Теоретико‐правова парадигма кримінального
процесу
:
моногр.
/
Д. С. Слінько,
Ю. Ю. Бражник. – Х. : [НікаНова], 2015. – 220 с.
ISBN 978‐966‐2526‐93‐6
Монографію присвячено аналізу та вирішенню
проблем структурної побудови кримінального
процесу. Концептуальні засади роботи
включають розробку теоретичних положень і
практики застосування нового КПК України
щодо побудови стадій, етапів, інститутів,
функціонального порядку проведення дії,
правового статусу сторін, суб'єктів, учасників
кримінального провадження. Запропоновано
теоретичну
модель
стадії
досудового
розслідування. Наведено теоретичні та
практичні положення механізму дії засобів і
методів
правового
регулювання
стадії
досудового
розслідування.
Розроблено
теоретичну модель інституту слідчих дій,
негласних слідчих (розшукових) дій, що дало
можливість теоретичного обґрунтування та
вирішення
завдань
кримінального
провадження.
Розроблено
науково
обґрунтовані рекомендації щодо використання
нових форм і методів під час досудового та
судового провадження. Запропоновано зміни
для підвищення ефективності розслідування й
судового розгляду кримінальної справи.
Спогади бійців УПА. – Львів : Вид‐во “Апріорі”,
2015. – 132 с.
ISBN 978‐617‐629‐223‐4
У книзі висвітлено героїчну боротьбу бійців
УПА з більшовицькими та німецькими
загарбниками за незалежність українського
народу.

Зінчук М.
Скарбниці пам'яті / Микола Зінчук. – Чернівці :
Букрек, 2014. – 328 с. : іл.
ISBN 978‐966‐399‐602‐8
Книга містить спогади відомого українського
історика, етнографа, фольклориста Миколи
Зінчука. Нелегке дитинство, важкі часи
голодомору, ув'язнення у концтаборах – усі ці
події оживають на сторінках книги, змушують
нас відчути те, що пережив автор. Разом з ним
ми помандруємо мальовничими теренами
України, відвідаємо містечка і селища у
пошуках найціннішого скарбу – народного
слова. Для широкого кола читачів.

Крикун М.
Документи комісарського суду Подільського
воєводства 1678–1679 років / Микола Крикун .
– Львів : Вид‐во УКУ, 2015. – 360 с., мапа.
ISBN 978‐966‐2778‐30‐4
Створений у 1677 p., згідно з постановою
тогочасного
сейму
Речі
Посполитої,
комісарський суд Подільського воєводства,
який діяв у Львові у 1678–1679 pp. (повинен
був діяти і 1680 p.), займався проведенням
відшкодування (компенсації) шляхті цього
воєводства, яка емігрувала з його території
після окупації її 1672 р. Османською імперією
(панування якої тут тривало до 1699 p.), за
втрачені нею внаслідок цього тамтешні
приватні землеволодіння (незалежно від того,
що чимало їх не були в користуванні їхніх
прямих
власників‐дідичів).
За
втрачені
подільські
маєтності
відшкодування
видавалось і Римо‐католицькій церкві (тільки
їй належали на зазначеній території церковні
володіння). За користування державними
(королівськими) маєтностями воно, за одним
винятком, не призначалось. Документи
комісарського суду, що розповідають про це і
дійшли до нас, у першу чергу цінні тим, що
містять багату інформацію про подільську
шляхту та її володіння на час настання
турецької окупації, по‐друге, тим, що дають
уявлення про суми, зібрані у всіх, крім
Київського і Брацлавського, воєводствах
Польського
Королівства
(Корони)
для
відшкодування подільській шляхті. Та годі
шукати в них відомостей про видачу його їй і
церкві – джерела про це загинули.

Яременко М.
“Академіки” та Академія. Соціальна історія
освіти й освіченості в Україні XVIII ст. / Максим
Яременко. – [Х.] : Акта, 2014. – 534 с.
ISBN 978‐966‐8917‐65‐3
Цю
книжку
присвячено
українській
ранньомодерній освітній культурі. У ній автор
аналізує склад студентів Києво‐Могилянської
академії у XVIII ст. і моделює “колективний
портрет” “студіозів”; осмислює феномен та
особливості
тогочасного
шкільництва
і
соціальне замовлення на освіту й освітні
стратегії різних соціальних груп. У дослідженні
також детально розглянуто постійні контакти
формально
поділених
державними
і
конфесійним кордонами українців обох
берегів Дніпра й успішність двох варіантів
конфесійного будівництва: унійного – у сфері
формування
ексклюзивної
унійної
ідентичності, православного – у сфері
освітнього
дисциплінування
духівництва.
Монографія
характеризується
повнотою
джерельної бази, широкими порівняннями з
річпосполитськими, західноєвропейськими та
російськими освітніми практиками, а також
новаторським комплексним підходом до
інтерпретації аналізованих проблем.
Скрипка Т.
Родові гнізда Драгоманових‐Косачів: їх устрій
та культура / Тамара Скрипка. – К. : Темпора,
2013. – 656 с. : іл.
ISBN 978‐617‐569‐130‐4
Пропоноване видання розкриває перед
читачем духовне середовище й культурну
атмосферу маєтків родини Драгоманових‐
Косачів як осередків української традиції та
аристократичної культури кінця XIX – поч. XX ст.
У книзі уведено в обіг нові джерела,
використано друковані та рукописні мемуари,
епістолярій власників садиб, членів їхньої
родини та оточення. А також подано понад
півтисячі унікальних фотографій, більша
частина яких знаходиться у приватних
колекціях у США, Канаді, Швейцарії та Росії.
Для істориків, літературознавців, культурологів
та всіх, хто цікавиться історією української
культури.

Шевченко Т.
Кобзар / Тарас Шевченко. – [X.] : Вид. дім
“ШКОЛА”, 2014. – 576 с., 48 арк. іл.
ISBN 978‐966‐429‐192‐4
На відміну від численних так званих “повних”
збірок, пропоноване видання є насправді
максимально повним зібранням поетового
спадку, яке поєднало всі твори, що потрапляли
під цензурування як за царату, так і за
радянщини. До того ж чимало творів подано з
авторовими
варіянтами,
практично
невідомими широкому загалові.
Основну
частину
розпочинає
авторова
передмова до другого (нездійсненого)
видання “Кобзаря”. Зануритись у Шевченкову
добу
допоможуть
чимало
унікальних
прижиттєвих документів, поетових автографів
віршів, листів, світлин й автопортретів.
І нарешті, усе видання, від першої до останньої
сторінки, унормовано згідно з правилами
українського правопису 1928 р. (т. зв.
Харківського,
або
Скрипниківського,
правопису), який, на думку науковців‐
філологів,
є
історично
й
фонетично
найближчим до мови, якою промовляв до нас
Поет.
Мельник О.
Інноваційний розвиток: механізм фінансування
: моногр. / Мельник О. Г. – К. : ВНЗ
“Національна академія управління”, 2015. –
287 с.
ISBN 978‐966‐8406‐92‐8
У монографії запропоновано авторське
визначення сутності інновацій на основі
функціонального підходу в дослідженні
характеру
інноваційного
відтворення.
Запропоновано ряд методичних підходів до
оцінки
ефективності
фінансування
інноваційного розвитку підприємств, виходячи
зі структури інноваційного циклу розроблено
загальну функціональну уніфіковану динамічну
модель інноваційні циклу із високими
прогнозними
характеристиками,
яку
влаштовано
у
механізмі
фінансування
інноваційного розвитку і адаптовано до форми
технологічної
карти
його
практичного
застосування
в
реалізації
державної
економічної
політики.
Для
науковців,
державних службовців, викладачів, аспірантів і
студентів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів.

Рафальський І.
Феномен
українського
національного
самовизначення / Ігор Рафальський. – К. :
ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2014. –
240 с.
ISBN 978‐966‐12‐7349‐8
У книзі розглядаються історичні, теоретичні та
політичні питання українського національного
самовизначення у контексті загальної теорії
права
народів
на
самовизначення.
Аналізуються проблеми та перспективи
інтеграційних та дезінтеграційних процесів у
контексті
українського
національного
самовизначення. Розрахована на науковців,
викладачів, студентів та усіх тих, хто цікавиться
питаннями етнополітології.
Українська інтелігенція і влада. Зведення
секретного відділу ДПУ УСРР 1927–1929 pp. /
упоряд. Василь Даниленко. – К. : Темпора,
2012. – 756 с.
ISBN 978‐617‐569‐092‐5
Щотижневі цілком таємні зведення секретного
відділу ДПУ УСРР 1927–1929 pp., які готувались
на основі оперативних джерел і призначались
керівникам радянських органів державної
безпеки, висвітлюють політичну позицію
інтелігенції в Україні та її взаємини з владою,
розкривають нові грані життя та діяльності
письменників, діячів освіти, науки і культури.
Рідкісні документи передають дух тоталітарної
епохи, назрівання масових політичних розправ
над українською інтелігенцією, катастрофи
Голодомору, Великого терору.
Для науковців, студентів і викладачів, усіх, хто
цікавиться історією України XX ст.

Брехуненко В.
Східна брама Європи. Козацька Україна в
середині XVII–XVIII ст. / Віктор Брехуненко. – К.
: Темпора, 2014. – 504 с.
ISBN 978‐617‐569‐199‐1
У книзі висвітлюються кульмінаційні процеси в
історії ранньомодерної України, які на кілька
століть визначили українську перспективу, –
відновлення державної самоорганізації з
правителем‐гетьманом на чолі та зміна еліт.
Постання Гетьманщини, а також супутніх
козацьких суспільних формацій – Війська
Запорозького Низового та Слобідської України
– розглядаються в контексті європейської
цивілізаційної моделі, невід’ємною складовою
якої є Україна як Східна брама Європи.
Центральне місце в книзі відведене
дослідженню таких ключових питань, як: криза
України в складі Речі Посполитої, перегук
історичних процесів в Україні та в інших
частинах Європи, ґенеза Гетьманщини,

проблеми міжнародного визнання Української
держави та її місце в міжнародних відносинах,
політичні концепції та світогляд нової
української еліти, реакція на різноманітні
виклики часу. Розглядається інтелектуальна
спадщина доби Гетьманщини, розширення
української етнічної території, функціонування
ідеї спадковості української історії, комплекс
експансіоністських стратегій Московії щодо
України у Ранньомодерний час.
Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто
цікавиться історією Європи.
Лексикон античної словесності / за ред.
Мирона Борецького, Василя Зварича. –
Дрогобич : Коло, 2014. – 730 с.
ISBN 978‐617‐642‐097‐2
“Лексикон
античної
словесності”
є
універсальним: у ньому подано статті не тільки
про античних поетів і прозаїків, але й:
філософів, істориків, ораторів, теологів, учених
різних профілів, тобто всіх, хто розвивав
античну культуру, літературу, науки і залишив
свій внесок у Слові.
Це довідник, який допоможе читачам (учням,
студентам, учителям, викладачам, вченим‐
філологам і всім любителям словесності)
роз'яснити ті чи інші явища античної культури і
пов'язати її з українською: у виданні подано
український контекст, який підтверджує
органічний зв'язок національної культури зі
світовою; бібліографію перекладів і переспівів
античних творів українською мовою.

