Стецик Ю.
Василіанське чернецтво Перемишльської єпархії
(друга половина XVIII ст.) : словник біограм / Юрій
Стецик. – Жовква : Місіонер, 2015. – 312 с.
ISBN 978‐966‐658‐345‐4
До словника увійшли загальні, підставові,
фрагментарні біографічні відомості василіанського
чернецтва, яке впродовж другої половини XVIII ст.
проживало по різних монастирях Перемишльської
унійної єпархії. Інформація про монахів подана у
стандартній формі: час та місце народження, час та
місце вступу до чернецтва, період проходження
новіціату, час складення чернечих обітів професа,
освітні студії, види свячень, переміщення по
монастирях Святопокровської провінції з метою
виконання чернечих обов'язків.
Словник – як науково‐довідкове видання
адресоване науковцям, учителям, краєзнавцям,
усім зацікавленим історією Церкви.
Владичин У.
Державне регулювання іноземного банківництва в
Україні : моногр. / У. В. Владичин. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 594 с.
ISBN 978‐617‐10‐0214‐2.
Досліджено особливості становлення та розвитку
державного регулювання іноземного банківництва
в Україні. Визначено вплив глобалізації на
розвиток
іноземного
банківництва,
охарактеризовано
інституційні
моделі
регулювання іноземного банківництва, виявлено
роль міжнародних і національних органів у
функціонуванні банків з іноземним капіталом,
філій іноземних банків. Досліджено механізм
державного регулювання іноземного банківництва
в Україні, проблеми правового, податкового,
конкурентного
регулювання.
Визначено
перспективи державного регулювання іноземного
банківництва в Україні, розроблено рекомендації
щодо
вдосконалення
основних
напрямів
державного регулювання іноземного банківського
бізнесу.
Для викладачів, студентів, працівників банківських
установ, усіх, хто цікавиться особливостями
механізму державного регулювання іноземного
банківництва в Україні та світі.
Мисловська Л.
Латинська мова та основи юридичної термінології :
підруч. / Л. В. Мисловська, О. Г. Пилипів,
Л. Р. Олійник. – Львів : [ЛНУ ім. Івана Франка],
2015. – 280 с.
ISВN 978‐617‐10‐0217‐3.
Підручник укладений авторами з урахуванням
потреб сучасної вищої юридичної освіти і має чітку
термінологічну спрямованість. Його мета –
підготувати майбутніх юристів до читання та
інтерпретації латинських юридичних джерел,
розуміння наукової, ділової та юридичної
термінології латинського походження.
У підручнику, крім граматичного матеріалу, вправ
та текстів для перекладу, висвітлено такі питання,

як "Латинізми в юридичній термінології",
"Латинська юридична фразеологія", "Історія
римського права".
Для студентів юридичних факультетів вищих
навчальних закладів III–IV рівня акредитації, а
також
усіх,
хто
цікавиться
юридичною
термінологією.
Горинь Б.
Любов і творчість Софії Караффи‐Корбут: докум.
роман‐колаж : у 2 кн. Кн.2 / Богдан Горинь. – Львів
: Апріорі, 2015. – 704с. : іл.
ISВN 978‐617‐629‐136‐7
ISВN 978‐617‐629‐251‐2 (кн. 2)
У другій книзі роману‐колажу на основі великої
кількості документального матеріалу (листів,
спогадів, світлин) відтворено стан душі героїні,
починаючи з кінця 1964 р. і закінчуючи останніми
днями земного шляху художниці, докладно
висвітлено високу напругу її почуттів, думок,
міражних перспектив родинного щастя, перепади
настрою, складну й суперечливу боротьбу розуму
й серця, знемагання від тої боротьби, одужання й
продовження тяжкої ходи по визначеному Долею
шляху. Будучи вірною своєму покликанню,
долаючи життєві негаразди Софія Караффа‐Корбут
продовжувала творити епохальні для українського
мистецтва твори станкової та книжкової графіки,
монументального мистецтва. На читача чекає
розкриття психології неординарної жінки, яка в
основу життєвого кредо поклала вимогу бути
оголено‐чесною з собою й вимагати такої чесності
від близьких людей.
Росовецький С.
Шевченко і фольклор = Stanislav Rosovetsky.
Shevchenko and Folklore / Станіслав Росовецький. –
2‐ге вид., випр. і допов. – К. : Критика, 2015. –
480 с., бібл.
ІSВN 978‐966‐8978‐83‐8
Вперше у вітчизняній науці запропоновано
комплексне,
масштабне
дослідження
взаємозв'язків творчости Тараса Шевченка з
фольклором в усій їх багатобарвній складності, а
також методологічно обґрунтовану програму
дальшої пошукової роботи. В основу монографії
покладено книжку “Тарас Шевченко і фольклор”,
що вийшла 2011 року малим накладом в
університетському видавництві. Текст дослідження
переглянуто, виправлено, доповнено новими
спостереженнями, споряджено зручною системою
покажчиків.

Шаблій О.
У пошуках краси: тривоги і розради = In search of
beauty: disquiets and enjoyments : моногр. / Олег
Шаблій. – Львів : [ЛНУ імені І. Франка], 2015. –
302 с. + вкл. кол.
ISBN 978‐617‐10‐0216‐6.
У монографії розкрито процес формування автора‐
мистця, становлення і розвиток його як аматора‐
художника, музикального виконавця, фото‐ і відео‐
оператора. Представлено особистості учених,
письменників, художників та акторів, портрети
яких змальовані автором, його власні картини,
виконані олійними й акварельними фарбами,
колективи і місця, в яких автор учився і працював
та ін.
Для молодих і поважних людей, які мають
мистецькі задатки і шукають своє місце в житті.
Соломія Крушельницька. Шляхами тріумфів.
[Статті та матеріали]. – Тернопіль : Джура, 2008. –
392 с.
ISBN 978‐966‐8650‐85‐7
До книги увійшли статті, спогади, листування, які
неупереджено висвітлюють життєвий і творчий
шлях славетної української співачки Соломії
Крушельницької: її дитинство, юність, навчання,
перші кроки на сцені, гастрольні та концертні
турне, створені нею образи оперних героїнь,
взаємини
з
композиторами,
співаками,
диригентами.
Подається оперний та концертний репертуар
співачки, програми її останніх концертів,
грамофонні та магнітофонні записи.
Ім'я великої Соломії вшановано присвятами в
поезії, пісні та слові у творах її сучасників і вдячних
нащадків. На сторінках цієї книги – світлини,
поштівки, цитативисловлювання шанувальників та
музичних критиків, які допоможуть читачам стати
безпосереднім учасником розповідей про тріумфи
Соломії Крушельницької на шляхах до її
мистецьких вершин.
Для науковців, дослідників, учителів, учнів та усіх
зацікавлених читачів.
Дахній А.
Нариси історії західної філософії ХІХ–ХХ ст. : навч.
посіб. / Андрій Дахній. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2015. – 488 с.
ISВN 978‐617‐10‐0176‐3.
У
навчальному
посібнику
зібрано
та
систематизовано
ідеї,
вчення,
концепції,
характерні для провідних напрямів посткласичного
періоду західної (передовсім європейської)
філософії.
Праця
складається
з
трьох
розділів:
"Позитивістська
філософія",
"Екзистенцій‐на
філософія" та "Філософія неотомізму". У них
поміщено відомості про життя і твори видатних
представників новітньої філософії на Заході. Для
укладення посібника використано найбільш
репрезентативні
тексти
першоджерельної
літератури.
Видання
вирізняється
новизною
подання
історичної інформації у контексті сучасного
світосприйняття. Чітка структурованість роботи,

періодизація розвитку філософії означеного
періоду полегшують засвоєння навчального
матеріалу.
Для
студентів
філософських
факультетів
університетів та усіх, хто цікавиться історією
сучасної філософії.
Ранні Отці Церкви: Антологія. Витоки християнства,
1: Джерела, 1 / ред. Марії Горячої. – Львів : Вид‐во
Українського католицького університету 2015. –
512 с.
ISBN 978‐966‐2778‐41‐0
В антології представлено пласт найраніших
християнських текстів поза Новим Завітом. Він
об'єднує твори 1–11 століть, що належать до
найрізноманітніших жанрів: богословські трактати,
послання відомих єпископів до різних Церков,
збірники церковних правил і настанов, апології на
захист християнства, описи містичних видінь і
розповіді про мучеництво ранніх християн. Ці
тексти з різних боків розкривають нам віровчення,
духовність і щоденне життя ранньої Церкви. Усі
твори перекладено з оригінальної грецької чи
латинської мови. Кожен текст супроводжується
вступом і коментарями.
Для
богословів,
священиків,
студентів,
релігієзнавців, дослідників історії, богослов'я та
літератури ранньої Церкви, а також широкого кола
читачів.
Кукурудза С.
Метризація природного довкілля : навч. посіб. /
Семен Кукурудза. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2015. – 238 с.
ISBN 978‐617‐10‐0236‐4.
Навчальний
посібник
присвячено
аналізу
актуальної проблеми природничої географії –
метризації параметрів абіотичних, біогенних
(біокосних) та біотичних компонентів природного
довкілля, а також визначенню показників,
властивих
структурі
та
функціонуванню
ландшафтних
систем,
що
утворюють
геопросторову
мозаїку
ландшафтного
різноманіття.
Для студентів географів та екологів, усіх, хто
зацікавлений в дослідженні та раціональному
використанні й охороні природного довкілля.
Здрок В.
Основи економетричних досліджень : навч. посіб.
/ В. В. Здрок. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2015. – 358 с.
ISBN 978‐617‐10‐0043‐8.
Навчальний посібник охоплює основні розділи
нормативної програми дисципліни "Економетрія".
У книзі подано короткі теоретичні відомості до
кожного розділу дисципліни, наведено методичні
рекомендації щодо застосування економетричних
досліджень для вивчення конкретних соціально‐
економічних систем.
Навчальний посібник призначений для студентів
та магістрів вищих навчальних закладів, аспірантів,
викладачів, наукових працівників у галузі
економіки.

Плохій С.
Походження слов'янських націй. Домодерні
ідентичності в Україні, Росії та Білорусі = Serhij
Plokhy. The Origins of the Slavic Nations / Сергій
Плохій. – К. : Критика, 2015. – 432 с.
ISBN 978‐966‐8978‐79‐1
Книжку одного з найавторитетніших фахівців з
історії Центрально‐Східної Европи, очільника
катедри ім. Грушевського й Українського
наукового інституту Гарвардського університету
професора Сергія Плохія присвячено питанню про
історичні корені сучасних українців, білорусів і
росіян. Зіперта на вельми широкій джерельній базі
та зосереджена передусім на колізіях змагань за
“руську спадщину” й на аналізі домодерних
групових ідентичностей східних слов'ян, спільного і
відмінного в їхніх культурах, історичних мітах,
ідеологіях, візіях себе та інших тощо, монографія
охоплює період від хрещення Русі до середини
XVIII століття і має за мету підважити усталену
традицію розглядати східнослов'янські народи як
наперед визначені “предковічні” утворення,
перенесені у давнину етноцентричні нації Нового
часу. Ідентичність є проектом і завжди перебуває у
русі, стверджує це глибоко новаторське,
переконливо ревізіоністичне дослідження, що
його західні рецензенти оцінили як доконечне
читання для всіх, хто вивчає історію слов'янства і
цікавиться минулим Східної Европи.
Тарас Шевченко і царська цензура : зб. док. /
[упоряд. І. Ковальов, наук. ред. О. Федорук]. – К. :
“Критика”, 2015. – 336 с. – (Відкритий архів:
Матеріяли та дослідження з історії модерної
української культури. – Т. II).
ISBN 966‐7679‐57‐8
ISBN 978‐966‐8978‐82‐1 (том II)
Том II “Відкритого архіву” містить матеріяли з
документального збірника, що його уклав у 1930‐х
рр. російський літературознавець і архівіст Іван
Ковальов. Документи було взято з фондів
нинішнього Російського державного історичного
архіву в Петербурзі, де працював упорядник; сам
збірник залишився невиданим і зберігався у відділі
рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка;
частину зібраних матеріялів в різний час
опублікували інші дослідники. Для нинішнього
видання дібрано неоприлюднені документи,
звірені та спеціяльно підготовані до друку;
примітки упорядника переглянуто й доповнено
коментарями сучасних шевченкознавців, а також
довідковим апаратом.

Савенко К.
Оцінка економічної ефективності інноваційної
діяльності на промислових підприємствах :
моногр. / Савенко К. С. – X. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
2015. – 180 с.
ISBN 978‐966‐676‐583‐6
На основі узагальнення теоретико‐методичних та
прикладних
положень
щодо
оцінювання
економічної ефективності інноваційних технологій
як засобів активізації інноваційних процесів
машинобудівних
підприємств
розглянуто
проблеми й перспективи інноваційного розвитку.
Розроблено та запропоновано методи і критерії
оцінювання ефективності та впровадження
інноваційних
проектів
на
промислових
підприємствах.
Рекомендовано для фахівців у галузі економіки.
Пуківський Ю.
Весняна
календарно‐побутова
обрядовість
українців історико‐етнографічної Волині : моногр. /
Юрій Пуківський. – Львів, 2015. – 312 с., іл.
ISBN 978‐966‐02‐7691‐8
Досліджено одну з важливих ділянок народної
культури українців історико‐етнографічної Волині –
весняну
календарно‐побутову
обрядовість.
Виокремлено структурні компоненти весняного
циклу народного календаря, окреслено ареальні
межі поширення культурно‐побутових реалій.
Визначено регіональні особливості та локальну
специфіку весняної обрядовості українців Волині,
простежено процес трансформації календарних
свят весняного циклу впродовж XIX – початку XXI
ст. З'ясовано сучасний стан побутування
традиційних весняних звичаїв та обрядів у
середовищі волинського селянства.
Для етнологів, фольклористів, культурологів, а
також усіх, хто цікавиться народною культурою
українців.
Жінки Центральної та Східної Європи у Другій
світовій війні: ґендерна специфіка досвіду в часи
екстремального насильства : зб. наук. праць / за
наук, ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко,
Оксани Кісь. – К. : ТОВ “АРТ КНИГА”, 2015. – 335, [1]
с.
ISBN 978‐617‐7242‐12‐2
У збірнику наукових праць представлено розвідки
українських
та
зарубіжних
дослідниць
і
дослідників,
в
яких
проаналізовано
найрізноманітніші аспекти специфічно жіночого
досвіду Другої світової війни на теренах
Центрально‐Східної
Європи.
Висвітлено
маловивчені питання участі жінок у бойових діях та
особливості перебування у військовому полоні,
ґендерні виміри жіночого досвіду радянського та
національного підпілля, життя на окупованих
територіях і примусової праці в Третьому райху,
розкрито тендерну специфіку Голокосту, порушено
складні питання насильства над жінками та
співучасті жінок у насильстві в роки війни,
окреслено проблеми повоєнних репрезентацій
жіночого досвіду війни. Прагнучи вийти за рамки
стереотипного бачення жінки у межах трикутника
“зрадниця ‐ жертва – героїня”, вчені показують

складну і суперечливу картину жіночого
повсякдення
у
надзвичайних
історичних
обставинах. Поставлені завдання вирішуються з
міждисциплінарних позицій, шляхом аналізу
різноманітних
історичних
джерел,
із
застосуванням різних наукових підходів та
методів. Збірник також дає уявлення про сучасні
феміністські підходи до вивчення теми “жінка і
війна”.
Для фахівців у галузі історії, ґендерних студій,
інших гуманітарних наук, а також усіх, хто
цікавиться заявленою проблематикою.
Дьомін М.
Містобудівні
інформаційні
системи.
Містобудівний кадастр. Первинні елементи
містобудівних
об'єктів
/
М. М.
Дьомін,
О. І. Сингаївська ; Київський нац. ун‐т будівництва і
архітектури. – К. : Фенікс, 2015. – 216 с. : іл., табл.
ISBN 978‐966‐136‐256‐6
Послідовно
розглянуті
теоретичні
основи
формування інформаційної та організаційної
структури системи інформаційного забезпечення
містобудівної діяльності – містобудівний кадастр,
містобудівний банк даних.
Для викладачів і студентів спеціальностей “міське
будівництво” та “господарство, містобудування,
архітектура”.

