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71 + 60.56 
008:130.2:316.7 
К90 

Культуротворчі виміри людини в сучасному універсумі: 
колект. монографія / [І. В. Вернудіна та ін.] ; за ред. М. М. 
Бровка ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2019. - 378, 
[2] с. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ. в кінці розд. - Ім. 
покажч.: с. 378. - ISBN 978-617-7748-73-0 : 280.00 грн. 
 

Дослідження феномену людини в сучасному універсумі. Це 
комплекс проблем, що обертаються навколо людини в 
найрізноманітніших контекстах – від осмислення форм і способів її 
утвердження в сучасному глобалізованому світі до культурно-
мистецьких та етичних форм її вияву в реаліях буття сучасного  
універсуму. 

 
 
 
 

 

 

72.4(4УКР)711 
001.32(477)(091)"1971/1991" 
Н35 

Національна академія наук України – 100. Головні 
тенденції розвитку і здобутки: док. і матеріали / Нац. 
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т 
архівознавства ; [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред. та ін. ; 
упоряд.: О. С. Онищенко та ін.]. - Київ : НБУВ, 2018 - . - (Джерела 
з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-42-8606-1. 

Кн. 2, ч. 2 : 1971-1991. - 2018. - 1131, [3] с. - Ім. покажч.: с. 
1075-1122. - Скор.: с. 1123-1130. - Бібліогр.: с. 1131. - ISBN 978-
966-42-8608-5 : 358.30 грн. 

 
Видання містить публікації комплексу звітних документів 

Національної академії наук України, який репрезентує напрями 
наукових досліджень і здобутки академічних колективів за 



сторічний період. 
. 
 

 

71.0(4УКР) 
008:130.2](477) 
С91 

Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-
практичних вимірів : колект. монографія / [С. М. Волков та ін.] ; 
за заг. ред. Ю. С. Сабадаш ; [ред.-уклад.: Ю. С. Сабадаш, І. В. 
Петрова] ; М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. ун-т. - 
Київ : Ліра-К, 2019. - 307, [1] с. - Авт. зазначено в кінці кн. - 
Бібліогр. в кінці розд. - Ім. покажч.: с. 303-305. - Покажч. назв: с. 
306-307. - ISBN 978-617-7748-77-8 : 220.00 грн. 
 

Матеріал відображає основні тенденції, властиві 
культурології - структурному елементу сучасної української 
гуманістики. 

 
 
 
 
 

  

 

72(4УКР) + 71(4УКР) 
001:008](477)(058) 
У45 

Україна. Наука і культура / Нац. акад наук України, Т-во 
"Знання" України, Мала акад. наук України ; [ред. рада: А. 
Загородній та ін.]. - Київ : Бізнесполіграф, 2004 - . - ISSN 0206-
8001. 

Вип. 37. - 2018. - 464 с. : рис., фот., іл. - 75.00 грн. 
 
Розглянуто основні тенденції розвитку науки і культури в 

сучасній Україні. 
 
 
 
 

 

Психологія 
 

  



 

88.83 
159.922.7+37.017.1 
К12 

Кавалло, Роберта. Не програмуйте дитину: як наші слова 
впливають на долю дітей / Роберта Кавалло, Антоніо Панарезе. 
- Київ : Центр учб. літ., 2019. - 159, [1] с. - ISBN 978-611-01-1601-
5 : 140.00 грн. 

 
Автори діляться досвідом виховання дітей, наводяться 

сторінки щоденника, спогади, спостереження. Книга 
рекомендована тим батькам, які хочуть, щоб життя їхньої дитини 
склалося щасливіше, ніж у них. 

 
 
 

 

88.52 
159.923.2 
М66 

Мітіна, С. В. Психологія особистості : навч.-метод. посіб. 
для студентів вищ. навч. закл. / С. В. Мітіна ; М-во освіти і науки 
України, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Київ : Ліра-К, 
2020. - 273, [1] с. : табл. - Темат. покажч.: с. 237-241. - Реком. 
покажч.: с. 242-244. - Дод.: с. 245-273. - ISBN 978-617-7844-03-6 : 
117.00 грн. 

 
Стислий огляд теорій зарубіжних та вітчизняних вчених, які 

дають уявлення про психологічну природу особистості та її 
структуру. 

 
 
 
 
 
 
 

 

88.837 
159.923.5:316.61 
П12 

Павелків, Віталій Романович. Психогенеза підліткових 
субкультур : монографія / Віталій Павелків. - Київ : Центр учб. 
літ., 2019. - 279, [1] с. : табл., рис. - Літ.: с. 215-243. - Дод.: с. 244-
279. - ISBN 978-617-673-830-5 : 190.00 грн. 
 

Висвітлюються питання сутності та особливостей 
формування субкультурального простору; обговорюються основні 
підходи класифікації молодіжних субкультур; причини входження 
молоді у неформальні рухи та спільноти. Особлива увага 
присвячується аналізу асоціальних та антисоціальних субкультур, 
специфіки їх впливу на молодіжний контингент. 
 
 
 
 
 

  

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%92.
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B2,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

88.351 
159.953 
С14 

Сайп, Роджер. Развитие мозга : как читать быстрее, 
запоминать лучше и добиваться больших целей / Роджер Сайп. 
- Киев : Центр учеб. лит., 2019. - 214, [2] с. - Библиогр. в 
подстрочном примеч. - ISBN 978-611-01-1195-9 : 180.00 грн. 

 
Арсенал идей, стратегий и конкретных методик, которые 

помогут вам лучше запоминать, более разумно читать и бить 
рекорды в любой области. 

 
 
 

 
 

 

88.837 
159.922.7-053.6:176 
Х26 

Хаффнер, Дебра. Від перших побачень до дорослого 
життя : що повинні знати батьки про сексуальний розвиток 
своїх підлітків / Дебра Хаффнер. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 
205, [1] с. - ISBN 978-611-01-1610-7 : 170.00 грн. 
 

Книга дає можливість батькам почувати себе значно 
впевненіше і допомогти своїм підліткам стати сексуально 
здоровими дорослими. 
 
 
 

 

Релігія 
 
 

 

86.372г(4УКР-2К) 
271-756](477-25)(092) 
С31 

Сенченко, Н. І. Історія Києво-Могилянської академії/ Н. І. 
Сенченко, Н. Е. Тер-Григорян-Дем'янюк. - Київ : Ліра-К, 2019 - . 

Кн. 1 : Історія Києво-братської школи до відновлення 
Православної ієрархії. - 195, [1] с. - Бібліогр. в підрядковій 
прим. - ISBN 978-617-7748-71-6 : 195.00 грн. 
 

Розглянуто розвиток Києво-Могилянської академії у ХVI - 
початку ХVII ст. Цей період відзначений відродженням 
національної самосвідомості українців, появою паростків 
української державності в Речі Посполитій, що склались навколо 
Київського братства. 

 
 

 
 
 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BF,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D.%20%D0%86.


 

86.3 
277.4 
Ч-19 

Чаплинский, Владимир.    Особенности возникновения 
баптизма и формирование его богословия на Украине/ 
Чаплинский В. - Киев : КНТ, 2019. - 147, [1] с. - ISBN 978-966-
373-874-1 : 160.00 грн. 
 

Рассмотрены особенности происхождения евангельско-
баптистского братства и его богословия в культурной среде 
украинского народа. 
 

 

86.3 
279.17-79 
Ч-19 

Чаплинський, Володимир. Особливості релігійної 
діяльності організації свідків Єгови / Володимир Чаплинський. 
- Київ : КНТ, 2019. - 90, [1] с. - Літ.: с. 84-89. - ISBN 978-966-373-
865-9 : 120.00 грн. 

 
Розглядаються особливості віровчення організації свідків  

Єгови як сучасного релігійного руху. 
 

 

Соціологія 
 
 

 

60.56(4УКР) 
316.367.7-055.3(477) 
Д64 

Долаючи перешкоди: становище ЛГБТ в Україні у 2018 р. 
/ Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ" ; [уклад.: А. Кравчук, О. 
Зінченков]. - Київ : Наш світ, 2019. - 63, [1] с. : рис. - 50.00 грн. 

 
Представлено інформацію, що відображає соціальне, правове 

та політичне становище ЛБГТ (лесбійки, геї, бісексуали і 
трансгендерні особи) в Україні у 2018 році. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80


 

60.7(4УКР) + 60.7(0) 
314.151.3-054.72](=161.2:100) 
З-13 

Зав'ялов, Андрій Володимирович. Соціальна адаптація 
українських іммігрантів : монографія / А. В. Зав'ялов. - Київ : 
Саміт-Книга, 2020. - 178, [2] с. : табл., іл. - Бібліогр. в 
підрядковій прим. - Скор.: с. 7. - Літ.: с. 135-149. - Дод.: с. 151-
173. - ISBN 978-966-986-238-9 : 200.00 грн. 
 

Проаналізовано процеси соціальної адаптації українських 
іммігрантів у різних країнах Європи, Канади та Росії, позначаються 
основні механізми соціальної адаптації, складності й стратегії 
адаптації українських іммігрантів. 

 

60.5 
316 
З-14 

Загальна соціологія: хрестоматія / М-во освіти і науки 
України, Терноп. нац. економ. ун-т ; [концепція, упоряд., пер.: А. 
В. Фурмана, В. С. Біскупа, О. С. Морщакової ; післям. А. В. 
Фурмана, В. С. Біскупа]. - Київ : Ліра-К, 2019. - 353, [1] с. : табл. -
 ISBN 978-617-7748-61-7 : 240.00 грн. 
 

Хрестоматія містить авторські тексти, які охоплюють 
теоретичні концепції як класиків, так і сучасників соціологічної 
думки. 

 
 
 
 
 
 

  

 

60.5я73 
316(075.8) 
К89 

Кузьменко, Тетяна Миколаївна. Соціологія: навч. посіб. / 
Т. М. Кузьменко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 319, [1] с. : табл., 
рис. - Літ.: с. 274-281. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Бібліогр. 
в кінці розд. - Алф.-предм. покажч.: с. 306-319. - ISBN 978-611-
01-1150-8 : 215.00 грн. 
 

Висвітлюються основні теми нормативного курсу соціології. 
 
 
 
 

 
 

Політологія 
 
 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

66.0я73 
32(075.8) 
Г31 

Гелей, Степан Дмитрович. Політологія : навч. посіб. / С. 
Д. Гелей, С. М. Рутар. - 8-е вид., перероб. та допов. - Київ : Центр 
учб. літ., 2019. - 346, [2] с. - Літ.: с. 346. - ISBN 978-617-673-103-0 
: 175.00 грн. 

 
Висвітлюється сутність політики, політичних та соціальних 

відносин, визначаються механізми державного управління. З 
позицій сучасних методологічних підходів розкриваються зміст, 
структура та функції інститутів соціальної системи, різноманітних 
чинників функціонування політичного процесу, а також специфіка 
їх вияву у суспільних трансформаціях України. 

 

66.3(4УКР) 
323.21+352/354(477) 
Г87 

Громадянське суспільство України: політика сприяння та 
залучення, виклики та трансформації: аналіт. доп. / [В. М. 
Яблонський та ін. ; за заг. ред.: О. А. Корнієвського, Ю. А. 
Тищенко, В. М. Яблонського] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : 
НІСД, 2020. - 111, [1] с. : табл. - Авт. зазначено на звороті тит. 
арк. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-554-319-0 : 
70.00 грн. 
 

Проаналізовано результати загальнонаціональних опитувань 
громадської думки щодо сучасного стану розвитку громадянського 
суспільства в Україні. Охарактеризовано основні тенденції 
громадської активності, зокрема розглянуто особливості 
самоорганізації громадян під час виборчих процесів 2019 року. 
 
 
 

  

 

66.4(4УКР) 
323.172(477) 
Д39 

Децентралізація влади: порядок денний на середньостро-
кову перспективу: аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін. ; за наук. 
ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стретег. дослідж. - Київ : НІСД, 2019. 
- 190, [1] с. : рис. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр. 
в підрядковій прим. - ISBN 978-966-554-309-1 : 70.00 грн. 

 
Представлено підсумки впровадження першого етапу 

децентралізації влади в Українї (станом на квітень 2019 року) та 
схарактеризовано порядок дений цієї важливої реформи 
на середньо-строкову перспективу. 
 
 

 
 
 

  

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

66.3(4УКР) 
316.485.26:316.776(477)+327.88(470:477)]"2014/2018" 
І-74 

Інформаційні механізми нейтралізації негативних зару-
біжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни: 
наук. доп. / [Л. А. Дубровіна (керівник проекту) та ін.] ; Нац. 
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - 
Київ : Нац. б-ка України ім. Вернадського, 2018. - 70, [2] с. - Авт. 
зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр. в підрядковій прим. -
 ISBN 978-966-02-8723-5 : 36.78 грн. 

 
У науковій доповіді розглядаються процеси трансформації 

регіонів в умовах розвитку інформаційного суспільства, 
особливості негативних інформаційних впливів на них 
в умовах гібридної війни РФ проти України та шляхи нейтралізації 
негативних інформаційних впливів. 

 

66.3(4УКР) + 71 
323-044.247:[004+008](477) 
І-74 

Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції 
регіонів України = Information and culture support of Ukraine' 
regions integration : [монографія / О. Онищенко та ін.] ; Нац. 
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - 
Київ : Нац. б-ка України ім. Вернадського, 2018. - 219, [5] с. - 
Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ.: с. 195-220. - ISBN 978-
966-02-8713-6 : 76.35 грн. 
 

У монографії розглядаються основні напрями спільної 
культурної еволюції регіонів українського суспільства. 

 
 
 
 

 
 

 

66.5(4УКР) 
323.1:316.75](477) 
П80 

Прокопчук, Станіслав Федорович. На перехресті століть. 
У пошуках прозріння / Станіслав Прокопчук ; [худож. оформ. В. 
Гриценка]. - Київ : [Б. в.] ; Кам'янець-Подільський : Рута, 2019. - 
399, [1], [8] л. іл. с. - Бібліогр.: с. 399. - ISBN 978-966-1557-56-6 : 
200.00 грн. 
Светлой памяти моего любимого сына Дмитрия посвящ. 
 

Розглядаються найболючіші питання сучасної України: 
розквіт економіки олігархів, енергозалежність держави, наслідки 
Чорнобильської катастрофи та ін. 

 
 
 

 
 

  

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

66.09я73 + 66.4(0)я73 
327(477+100)(075.8) 
Ш49 

Шергін, Сергій Олександрович. Політологія міжнародних 
відносин : навч. посіб. / С. О. Шергін ; [за наук. ред. В. А. 
Гошовської]. - 2-е вид., випр. і допов. - Київ : Центр учб. літ., 
2019. - 255, [1] с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-673-868-
8 : 180.00 грн. 
 

Розглянуто парадигмально-концептуальні та праксеологчні 
аспекти міжнародних відносин і світової політики в контексті 
еволюційного розвитку вітчизняної та зарубіжної політології. 
 

  

 

66.0я73 
32(075.8)(092) 
Ш70 

Шляхтун, Петро Панасович. Політологія : історія та теорія 
: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / П. П. Шляхтун ; М-во 
освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : 
Центр учб. літ., 2019. - 471, [1] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. 
- ISBN 978-611-01-0097-7 : 325.00 грн. 
 

Систематизований виклад основних теоретичних положень 
політичної науки з урахуванням новітніх вітчизняних і зарубіжних 
досягнень. 

 

  
 

Економіка 
 
 

 

65.5я73 
339.9(075.8) 
А61 

Амеліна, Ірина Володимирівна. Міжнародні економічні 
відносини : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. 
Владимиров. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 255, [1] с. : рис., 
табл. - Бібліогр. в кінці глав. - Літ.: с. 251-255. - ISBN 978-617-
673-201-3 : 180.00 грн. 
 

Розглянуто передумови, зміст, структуру, специфіку і 
тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D1%83%D0%BD,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

65.053я73 
657.053я73 
А93 

Аудит : підручник (в двох частинах) / О. М. Брадул [та ін.] ; 
за ред. В. І. Грушко. - 4-е вид., допов. і перероб. - Київ : Ліра-К, 
2019. - 323, [1] с. : табл., рис. - Літ.: с. 283-284. - Дод.: с. 285-322. -
 ISBN 978-617-7748-33-4 : 325.00 грн. 

 
Теоретичні та організаційно-правові основи організації 

проведення аудиту в умовах застосування в Україні національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності, міжнародних стандартів аудиту. 
 
 
 
 

 

65.9(4УКР)32-5 
332.21(477) 
Г14 

Гайдуцький, Павло Іванович. Правда про ринок землі / 
Павло Гайдуцький. - Київ : ДКС Центр, 2020. - 57, [1] с. : рис. -
 ISBN 978-617-7300-53-2 : 40.00 грн. 
 

Міжнародний досвід політики ринку землі, розкрито правду 
про мораторій, ризики та міфи ринку землі, внесено пропозиції з 
концептуальних засад запровадження соціально-спрямованого, 
цивілізованого ринку землі в Україні. 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

65.01я73 
330.1(075.8) 
Е45 

Економічна теорія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. 
/ [М. І. Горлач та ін ; за заг. ред.: М. О. Соколова, М. І. Горлача]. - 
Київ : Центр учб. літ., 2019. - 530, [2] с. : рис., табл. - Авт. 
зазначено на звороті тит. арк. - Дод.: с. 522-530. - ISBN 978-611-
01-0981-9 : 345.00 грн. 
 

Викладено основи концепції економічної теорії, 
альтернативні погляди різних економічних шкіл. 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

65.5(4) 
339.54(4) 
І-18 

Іващук, І. О. Зовнішньоторговельні інтереси країн Європи 
: монографія / І. О. Іващук, К. З. Возний, А. А. Вірковська ; М-во 
освіти і науки України, Терноп. нац. економ. ун-т. - Київ : Центр 
учб. літ., 2019. - 279, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 150-170. - Дод.: с. 
171-279. - ISBN 978-611-01-1517-9 : 200.00 грн. 
 

У монографії обґрунтовано теоретико-концептуальні основи 
формування та реалізації зовнішньоторговельних інтересів країн у 
сучасній парадигмі національних інтересів. 

 
 

 
 

 

65.9(4УКР)261я73 
336(075.8) 
І-18 

Іваненко, Тетяна Вікторівна. Основи фінансової 
математики: підручник / Т. В. Іваненко ; [відп. ред. О. І. Клесов] 
; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т ім. І. Сікорського. - Київ : Ліра-К, 2019. - 198, [2] с. : 
рис., табл. - Дод.: с. 166-190. - Скор.: с. 191-196 . - Предм. 
покажч.: с. 193-196. - Літ.: с. 197-198. - ISBN 978-617-7748-50-1 : 
240.00 грн. 
 

Розглянуто математичні методи аналізу та оцінки грошових 
потоків, що виникають внаслідок здійснення кредитних операцій, 
реалізації інвестиційних проектів та операцій з цінними паперами. 

 
 
 

 
 

 

65.9(4УКР)24  
331(477) 
І-70 

Інституційне середовище неформальних трудових віднос
ин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки : [аналіт. доп.] / 
Центр Разумкова ; [керівник проекту, авт. розд. 1-7 О. 
Пищуліна ; авт. розд. 8 Т. Юрочко]. - Київ : Заповіт, 2019. - 218, 
[2] с. : іл., табл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-
2050-08-0 : 70.00 грн. 
 

У доповіді представлені результати комплексного 
дослідження проблем незадекларованої праці в Україні, зокрема 
ефективності державних заходів впливу на неформальні 
трудові відносини. 

 
 
 
 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%86.%20%D0%9E.
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

65.26я73 
336:378.147](075.8) 
К83 

Кропельницька, Світлана Орестівна. Методи активного 
навчання у підготовці фінансиста : навч. посіб. / С. О. 
Кропельницька, І. В. Перевозова ; М-во освіти і науки України, 
Держ. вищ. навч. закл. Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - 
Київ : Центр учб. літ., 2018. - 221, [3] с. : рис., табл. - Бібліогр. в 
кінці розд. - Ім. покажч.: с. 201. - Предм. покажч.: с. 202. - Літ.: с. 
203-206. - Дод.: с. 207-221. - ISBN 978-617-673-310-2 : 175.00 грн. 

 
Зміст посібника передбачає засвоєння студентами 

теоретичних знань та набуття практичних навичок, потрібних для 
якісної підготовки спеціалістів з фінансів. 

 
 

  

 

65.261+65.04я73 
336.1:332.1](477)(075.8) 
К88 

Кужелєв, Михайло Олександрович. Фінансові інструменти 
стимулювання регіонального розвитку: практика 
використання в Україні: монографія / М. О. Кужелєв, А. В. 
Нечипоренко ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. 
фіскал. служби України. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 221, [3] с. 
: рис., табл. - Бібліогр.: с. 192-210. - Дод.: с. 211-224. - ISBN 978-
617-673-839-8 : 160.00 грн. 
 

У монографії досліджено фінансові інструменти 
стимулювання регіонального розвитку в Україні. Розкрито 
сутність та представлено удосконалену класифікацію фінансових 
інструментів стимулювання регіонального розвитку. 

 
  
  
  

 

65.01 
330.1 
Л94 

Люксембург, Роза. Акумуляція капіталу : до економічного 
обгрунтування імперіалізму / Роза Люксембург ; пер. з нім. 
Володимира Щербаненка ; [авт. передм.: Е. Віттіх, Н. 
Ваховська]. - Київ : Rosa-Luxemburg-Stiftung в Україні : Арт-
книга, 2019. - 348, [4] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. -
 ISBN 978-617-7242-55-9 : 117.60 грн. 

 
Найбільша теоретична праця Рози Люксембург 1913 р., що 

стала визначальним внеском у дебати про імперіалізм перед 
Першою світовою війною. 

 
 
 
 
 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%94%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0


 

65.012.2я73 
330.101.54(075.8) 
М16 

Макроекономіка: навч. посіб. / М-во освіти і науки 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банків. справи нац. 
банку України" ; за заг. ред. М. І. Макаренка ; [уклад.: М. І. 
Макаренко та ін.]. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 215, [1] с. : рис., 
табл. - Літ.: с. 210-215. - ISBN 978-611-01-1028-0 : 155.00 грн. 

 
Посібник містить основні теми курсу макроекономіки, 

ключові категорії та поняття, тестові та ситуаційні завдання, 
задачі та вправи, питання до іспиту відповідно до затвердженої 
програми. 

 
 
 
 

 

65.050.2я73 
005(075.8) 
М50 

Менеджмент організації. Теорія та практика : навч. посіб. 
: ХХІ ст. / [Г. Є. Мошек та ін. ; за заг. ред. В. Г. Мошека] ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України, М-во юстиції 
України, Наук.-дослід. центр судової експертизи з питань 
інтелект. власності. - Київ : Ліра-К, 2019. - 807, [1] с. : іл., рис., 
табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Дод.: с. 729-796. - 
Літ.: с. 797-806. - ISBN 978-617-7748-29-7 : 690.00 грн. 
 

Узагальнено кращий багаторічний вітчизняний і зарубіжний 
досвід ефективного управління організаціями та здійснення 
бізнесу і підприємницької діяльності. 

 
 
 

  
 
65.050.2я73 
005.342(075.8) 
М50 

Менеджмент інноваційної діяльності : навч. посіб. / [М. П. 
Бутко та ін.] ; за ред. М. П. Бутка ; М-во освіти і науки України, 
Чернігів. нац. технолог. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 494, 
[2] с. : рис., табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр. 
в кінці розд. - ISBN 978-617-673-668-4 : 320.00 грн. 

 
Розкрито особливості менеджменту інноваційної діяльності. 

Розглянуто теоретичні засади інновацій, ринок інновацій, 
мотивацію в інноваційній діяльності, державне регулювання 
інноваційної діяльності тощо. 

 
 
 
 
 
 



 

65.050.2 
005.92:003.074](044.4) 
М62  

Минто, Барбара. Принцип пирамиды Минто : золотые 
правила мышления, делового письма и устных выступлений / 
Барбара Минто. - Киев : Центр учеб. лит., 2019. - 257, [1] с. : 
табл., рис. - Прил.: с. 247-257. - ISBN 978-611-01-1194-2 : 185.00 
грн. 
 

Эта книга учит эффективно составлять письменные 
документы и устные выступления. Согласно теории автора, текст 
делового документа хорошо воспринимается только в том случае, 
если его идеи логически взаимосвязаны и выстроены по принципу 
пирамиды.  

  
  

 

65.272(4УКР) 
316.44:352.07](477) 
Н15 

Навчання, яке веде до розвитку громад: досвід двох освіт. 
проектів ін-ту соціокультур. менеджменту / Ін-т соціокульт. 
менеджменту ; [ред., авт. передм. О. Ю. Кваша]. - 
Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2019. - 123, [1] с. : іл. - ISBN 978-
617-7197-88-0 : 70.00 грн. 

 
Представлено позитивні приклади соціокультурної 

діяльності громадських активістів (соціальних аніматорів) на 
локальному рівні із використанням технологій, інструментів та 
інших методичних матеріалів. 

 
 
 
 
 
 

 
 

65.052я73 
657(075.8) 
О-16 

Облік, оподаткування та аудит: навч. посіб. / В. Я. 
Плаксієнко та ін. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 507, [1] с. : рис., 
табл. - Слов.: с. 377-381. - Літ.: с. 377-381. - Дод.: с. 382-507. -
ISBN 978-617-673-927-2 : 330.00 грн. 

 
Теоретичні та практичні аспекти, що стосуються обліку, 

оподаткування та аудиту суб'єктів господарювання. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE,%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0


 

65.290-93я73 
005.915(075.8) 
П12 

Пазинич, Василь Іванович. Фінансовий менеджмент : 
навч. посіб.  / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. - Київ : Центр учб. 
літ., 2018. - 406, [2] с. : рис., табл. - Дод.: с. 386-404. - Літ.: с. 405-
406. - ISBN 978-611-01-0163-9 : 270.00 грн. 

 
Посібник охоплює комплекс теоретичних і практичних 

питань фінансового менеджменту у відповідності із положенням 
вітчизняних програм вивчення даної навчальної дисципліни. 

 

65.9(4УКР)261.4я73 
336.221.4(477)(075.8) 
П44 

Податкова система : навч. посіб. / [О. С. Іванишина та ін.] ; 
за заг. ред. В. Л. Андрущенка ; Нац. ун-т держ. податкової 
служби України. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 413, [3] с. : рис., 
табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ.: с. 410-413. -
 ISBN 978-617-673-390-4 : 275.00 грн. 

 
Теоретичні і практичні питання організації та 

функціонування податкової системи України, відповідно до вимог 
Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом 
підготовки "Економіка і підприємництво". 

 
 
 
 
 

  

 

65.290-2я73 
005(075.8) 
Р85 

Рульєв, Віталій Андрійович. Менеджмент : навч. посіб. / В. 
А. Рульєв, С. О. Гуткевич. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 311, [1] с. 
: рис., табл. - Термінолог. слов.: с. 293-306. - Предм. покажч.: с. 
307-308. - Ім. покажч.: с. 309. - Літ.: с. 310-311. - ISBN 978-611-01-
0151-6 : 210.00 грн. 

 
Висвітлено широке коло проблем сучасного менеджменту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

65.053я73 
657.6(075.8) 
С29 

Селіверстова, Людмила Сергіївна. Фінансовий аналіз : 
навч.-метод. посіб. / Л. С. Селіверстова, О. В. Скрипник ; за заг. 
ред. Сергія Михайловича Безрутченка ; М-во внутр. справ 
України, Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 
273, [1] с. : табл. - Літ.: с. 271-273. - ISBN 978-617-673-004-0 : 
185.00 грн. 

 
Розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання 

фінансового аналізу підприємства. 
 

  
  
  

 

65.9(4УКР)32 + 65.9(0)32 
338.43-021.387(477+100) 
С76 

Сталий розвиток сільських територій = Sustainable 
development of rural areas : монографія / Житомир. нац. 
агроеколог. ун-т, Клайпед. ун-т (Литва), Ун-т В. Магнуса 
сільськогоспод. акад. (Литва), Гром. орг. "Наук. горизонти" ; за 
ред.: Т. Зінчук (Україна), Ю. Раманаускаса (Литва). - Київ : 
Центр учб. літ ; Клайпеда : Вид-во Клайпедського ун-ту, 2019 ; 
Житомир : [Б. в.]. - 421, [2] с. - Текст: укр., англ. - Бібліогр. в 
підрядковій прим. - ISBN 978-617-673-841-1 : 275.00 грн. 
 

Проблеми реалізації політики сталого розвитку на сільських 
територіях. Розглянуто і досліджено окремі аспекти формування 
виробничого, природного, людського, фінансового, інвестиційного 
капіталу в умовах глобалізаційних викликів. 

 
 
 
 

 

65.5 
339.727 
С91 

Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу: 
монографія / [О. І. Рогач та ін.] ; за ред. О. І. Рогача ; Київ. нац. 
ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнарод. відносин. - Київ : Центр 
учб. літ., 2019. - 268, [1] с. : рис., табл. - Авт. зазначено на звороті 
тит. арк. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-611-01-1512-4 : 
185.00 грн. 
 

Розкрита еволюція теорій міжнародного руху капіталу, 
динаміка, пропорції та нові тенденції міжнародного інвестування 
на сучасному етапі. 

 
 
 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

65.26я73 
336:005.52](075.8) 
Ф59 

Фінансовий аналіз: навч. посіб. / І. О. Школьник [та ін.] ; за 
заг. ред. І. О. Школьник ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. 
банк. справи нац. банку України". - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 
363, [5] с. : рис., табл. - Літ.: с. 350-351. - Дод.: с. 352-367. -
 ISBN 978-617-673-404-8 : 245.00 грн. 
 

Метою дисципліни "Фінансовий аналіз" є формування 
теоретичних знань і практичних навичок з організації та 
проведення фінансового аналізу підприємств, спрямованого на 
прийняття обґрунтованих ефективних управлінських рішень, 
направлених на покращення їхнього фінансового стану. 

  

 

65.052я73 
657(075.8) 
Ш25 

Шара, С. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий 
облік: навч. посіб. / С. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва ; 
Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Київ : Центр учб. літ., 
2019. - 422, [2] с. : табл. - Літ.: с. 416-421. - ISBN 978-611-01-0256-
8 : 280.00 грн. 
 

Посібник дає можливість оволодіти економічними 
знаннямим щодо методики ведення фінансового обліку та 
податкового обліку. 
 

 

Право 
 
 

 

67.9(4УКР)301.21 
351.72+351.863](477):005.2 
А38 

Акімова, Людмила Миколаївна. Механізм державного 
управління забезпеченням економічної безпеки України : 
монографія / Л. М. Акімова ; [наук. консультант Є. О. 
Романенко] ; М-во освіти і науки України, Приватне акціонерне 
т-во "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". - Київ : Центр учб. літ., 
2019. - 323, [1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 279-309. - Дод.: с. 310-323. -
 ISBN 978-617-673-928-9 : 220.00 грн. 
 

Досліджено проблему державного управління забезпеченням 
економічної безпеки держави. 

 
 
 
 
 

 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%AE.
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

67.9(4УКР)310я73 
347.9(477)(075.8) 
В19 

Васильєв, Сергій Васильович. Цивільний процес України: 
навч. посіб. / С. В. Васильєв. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 343, 
[1] с. - Слов.: с. 334-343. - ISBN 978-617-673-185-6 : 230.00 грн. 
 

Висвітлені всі інститути цивільного процесуального права 
України, які становлять його систему. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

67.312.2я73 
341.9(075.8) 
В55 
Вишновецька, Світлана Василівна. Міжнародне приватне 
право : навч. посіб. / С. В. Вишновецька, Ю. В. Корнєєв. - Київ : 
Центр учб. літ., 2019. - 163, [1] с. - Літ.: с. 163. - ISBN 978-617-
673-825-1 : 100.00 грн. 
 

Особливості регулювання приватних відносин, ускладнених 
іноземним елементом, тобто відносин, які виходять за рамки 
юрисдикції однієї держави. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

67.9(4УКР)301.21 
35.08(477) 
К49 

Клименко, Ілона Вікторівна. Сучасні моделі компетенцій 
державних службовців : монографія / І. В. Клименко, О. О. 
Акімов, Е. А. Афонін ; М-во освіти і науки України, Акад. 
муніцип. упр. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 268, [2] с. : рис., 
табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Літ.: с. 166-172. - ISBN 978-617-
673-437-6 : 130.00 грн. 
 

Викладено основні поняття моделей зрілості та компетенцій 
державних службовців в сфері аналізу та управління інформацією 
для прийняття управлінських рішень в розрізі посад та 
виконуваних функцій. 

 
 
 
 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

67.9(4УКР)75я73 
347.961(477)(075.8) 
К67 

Корнєєв, Юрій Валентинович. Нотаріат в Україні : навч. 
посіб. / Ю. В. Корнєєв. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 119, [1] с. - 
Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-673-835-0 : 80.00 грн. 

 
Структура навчального посібника побудована на найбільш 

оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у 
запитаннях і відповідях. 

 
 
 
 
 
 

 

67.9(4УКР)307я73 
349.4(477)(075.8) 
К67 

Корнєєв, Юрій Валентинович. Земельне право України: 
навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 199, 
[1] с. - Літ. на початку ст. - Літ: с. 199. – ISBN 978-617-673-826-8 : 
120.00 грн. 
 

Земельне право України в запитаннях і відповідях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

67.9(4УКР)301 
343.412:316.647.82](477) 
К77 

Кравчук, Андрій. Злочини та інциденти ненависті в 
Україні/ Андрій Кравчук ; Правозахисний ЛГБЕ Центр "Наш 
світ". - Київ : Наш світ, 2018. - 95, [1] с. : фот., іл. - Бібліогр. в 
підрядковій прим. - 60.00 грн. 
 

Проаналізована та відображена поточна ситуація зі 
злочинами та інцидентами ненависті в Україні за різними 
ознаками відносно вразливих груп: правові рамки, соціально-
історичний контекст, тенденції та перспективи розвитку. 

 
 
 
 
 

 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%94%D1%94%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%94%D1%94%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9


 

67.9(4УКР)308  
343.35(477) 
Л47 

Леоненко, Тетяна Євгенівна. Кримінальна 
відповідальність за нецільове використання бюджетних 
коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з 
бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх 
перевищенням: монографія / Т. С. Леоненко, Д. С. Шиян, О. Ю. 
Шиян ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. - 
Київ : Центр учб. літ., 2019. - 225, [1] с. : табл. - Скор.: с. 4. - 
Бібліогр. в кінці розд. - Дод.: с. 210-224. - ISBN 978-617-673-843-
5 : 160.00 грн. 
 

Монографія присвячена комплексному правовому 
дослідженню кримінальної відповідальності за нецільове 
використання бюджетних коштів. 
 

  

 

67.9(4УКР) + 65.9(4УКР)262 
340:336.778](477) 
М48 

Мельник, В. В. Правове регулювання депозитарної та 
клірингової діяльності в Україні: монографія / В. В. Мельник ; 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2019. - 255, [1] с. : 
табл. - Скор.: с. 5. - Літ.: с. 210-252. - Дод.: с. 253-255. - ISBN 978-
617-7748-49-5 : 210.00 грн. 
 

Комплексне дослідження правового регулювання 
депозитарної та клірингової діяльності в Україні. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

67.51 + 67.9(4УКР)311 
341.645(4):341.231.14]:347.95(477)"2017" 
П73 

"Precedent UA - 2017": [дослідження практики нац. судів : 
зб. результатів дослідження] / USAID від америк. народу, Укр. 
гельс. спілка з прав людини. - Київ : КВІЦ, 2018. - 411, [1] с. - 
Дод.: с. 282-411. - ISBN 978-617-697-094-1 : 120.00 грн. 

 
Представлені результати дослідження "Precedent UA - 2017", 

проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини 
щодо застосування українськими суддями 517 рішень 
Європейського суду з прав людини проти України за статею 6 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

 
  

 

Педагогіка 
 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

74.100я73 
373.2:002-053.4](075.8) 
В21 

Ватаманюк, Галина Петрівна. Робота з дитячою книгою в 
закладі дошкільної освіти: теорія і практика: навч.-метод. 
посіб./ Галина Ватаманюк ; М-во освіти і науки України, 
Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Київ : КНТ, 2018. - 479, 
[1] с. : рис., табл. - Літ.: с. 453-462. - Глосарій: с. 463-479. -
 ISBN 978-966-373-881-9 : 680.00 грн. 
До 100-річчя від дня заснування Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. 
І. Огієнка 
 

Висвітлено теоретичні та організаційно-методичні аспекти 
роботи з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти. 

 
 

 

74.30 
376-056.3 
Г15 

Галагуз, В. Н. Игры и занятия с детьми раннего возраста 
с психофизическими нарушениями/ Галагуз В. Н. - Киев : Центр 
учеб. лит., 2019. - 160 с. - Лит.: с. 160. - ISBN 978-611-01-1553-7 : 
120.00 грн. 
 

В книге представлена система игр и занятий, направленных 
на активизацию, совершенствование, формирование и коррекцию 
основных линий развития ребенка раннего возраста (1-3 года) 
с психофизическими отклонениями. 

 
 
 
 
 
 

 

 

74.200.513.3 
37.015.31:172.15 
П20 

Патріотичне виховання/ [уклад.: С. В. Пєтков, О. Л. 
Притула]. - Київ : [б. в.], 2019. - 133, [1] с. : іл. - Літ.: с. 132-133. - 
150.00 грн. 

 
Розкрито особливості створення та функціонування 

молодіжного спортивно-патріотичного товариства. Доведено 
необхідність розвитку позашкільного виховання молоді на основі 
козацьких традицій. 

 
 

 
 
 

  
 
 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B7,%20%D0%92.%20%D0%9D.


 

74.100.54я73 
373.2.015.3:796](075.8) 
С85 

Стрижанов, С. С. Теория и технология физического 
воспитания и развития ребенка: [учебник] / С. С. Стрижанов. - 
Киев : Центр учеб. лит., 2019. - 297, [1] с. - Библиогр. в 
подстрочном примеч. - Лит.: с. 295. - ISBN 978-611-01-1530-8 : 
205.00 грн. 

 
Раскрыты современные подходы к организации 

физкультуро-оздоровительной работы в системе 
дополнительного образования в дошкольных образовательных 
организациях. 

 
 
 
 

 

74.3я73 
376-056(075.8) 
Ц94 

Цымбаль, О. И. Коррекция развития детей с особыми 
образовательными потребностями: учеб.-метод. пособие / О. И. 
Цымбаль. - Киев : Центр учеб. лит., 2019. - 270, [2] с. - Лит.: с. 
268-270. - ISBN 978-611-01-1554-4 : 185.00 грн. 

 
Выделены основные направления коррекционно-

развивающей работы, показаны особенности использования 
традиционных и альтернативных средств коррекции. 

  

Методика викладання 
 
 

 

74.268.1(4УКР) 
373.5.016:811.161.2](075.8) 
Д69 

Дороз, Вікторія Федорівна. Методика навчання 
української мови в загальноосвітніх закладах: навч. посіб. / В. 
Ф. Дороз ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т, 
Ін-т філології. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 385, [1] с. : табл. - 
Дод.: с. 337-375. - Літ.: с. 376-385. - ISBN 978-966-364-373-1 : 
255.00 грн. 

 
Посібник спрямований на допомогу викладачам методики та 

студентам-філологам вищих навчальних закладів в організації 
навчального курсу "Методика навчання української мови в 
загальноосвітніх закладах". 

 
 
 
 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%A1.
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9E.%20%D0%98.
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

74.268.1(4УКР)я72 
373.5.091.26:811.161.2](075.3) 
Ж74 

Житар, Ірина Василівна. ЗНО з української мови: 
комплекс вправ і завдань : навч. посіб. для підгот. до ЗНО / 
Ірина Житар, Тетяна Матвійчук. - Київ : Ліра-К, 2019. - 447, [1] с. 
: табл., рис. - ISBN 978-617-7748-53-2 : 260.00 грн. 
 

Посібник призначений для інтенсивного повторення 
навчального матеріалу з української мови та закріплення навичок 
грамотного письма. Подано теоретичний матеріал, вправи й 
тестові завдання до кожної теми. Його зміст відповідає програмі 
підготовки до ЗНО. 

  

Природничі науки 
 
 

 

20.1 
502.2:316.32:004 
Л67 

Ліщитович, Л. І. Ноосфера / Л. І. Ліщитович. - Київ : Ліра-К, 
2019. - 307, [1] с. : рис., табл. - (Реванш історії: креативна 
революція). - Глосарій: с. 274-303. - Літ.: с. 304-307. - ISBN 978-
617-7748-19-8 : 255.00 грн. 

 
Досліджується проблема розбудови нового етапу еволюції 

Природи, де головним виконавцем є людство паланети Земля. 
Приведені елементи ноосферної освіти, баз знань, постринкового 
е-суспільства та проекту Ноосферної Конституції Землі. 

 
 
 
 
 
 

 

22.3я73 + 28.071я73 
53:577.3](075.8) 
Ф50 

ФІзика з основами кваліметрії: навч. посіб. для вищ. учб. 
закл. / В. В. Бойко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-
т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Ліра-К, 
2019. - 563, [1] с. : рис. - Літ.: с. 546-563. - ISBN 978-617-7605-95-8 
: 315.00 грн. 
 

Наведено основні положення, закони та теорії загальної 
фізики у об'ємі, що відповідає програмам даного курсу для 
студентів ветеринарних, екологічних та сільськогосподарських 
напрямів. 

 
 
 
 
 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9B.%20%D0%86.


 

28.581.8я73 
581.9(075.8) 
Я49 

Якубенко, Борис Євдокимович. Геоботаніка : підручник / 
Б. Є. Якубенко, С. Ю. Попович, П. М. Устименко ; за ред. Б. Є. 
Якубенка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. - 2-ге вид. - Київ : Ліра-К, 2019. - 
346, [2] с. : рис., табл. - Літ.: с. 340-346. - ISBN 978-617-7605-85-9 
: 310.00 грн, 290.00 грн. 

 
Наведено основні закономірності будови та динаміки 

природних й антропічних фітоценозів, їхню класифікацію, 
фітоценотичне розмаїття України в поєднанні із впливом 
природних і антропічних чинників. 
 
 

 
 

Медицина 
 
 

 

51.23 
613.2 
Р18 

Райли, Джиллиан. Как есть меньше : преодолеваем 
пищевую зависимость / Джиллиан Райли. - Киев : Центр учеб. 
лит., 2019. - 249, [1] с. - Примеч.: с. 248. - ISBN 978-611-01-1192-8 
: 190.00 грн. 
 

Книга поможет преодолеть пищевую зависимость, как бы она 
не проявлялась. Вы сможете развить контроль над своими 
пищевыми привычками, сбросить вес и удерживать его на 
стабильном уровне 

 
Бібліотечна справа 

 
 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%84%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8,%20%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD


 

78.34(4УКР)751.1 
027.54(477)(082) 
Б59 

Библиотеки национальных академий наук: проблемы 
функционирования, тенденции развития [Текст] = Libraries of 
national academies of sciences: problems of functioning, 
tendencies of development : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. 
акад. наук Украины, Нац. биб-ка Украины им. В. И. 
Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет дир. науч. б-к 
и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко (председатель) [и 
др.]. - Киев : НБУВ, 2000 - . - ISSN 2224-1825. 
   Вып. 16 / [ред.: И. Захарова, Л. Сисина ; ред.-пер.: А. Земляная, 
М. Кушнарева]. - 2018. - 235, [3] с. : табл., рис. - Текст.: рус., англ. 
- Лит. в конце ст. - 54.45 грн. 
 

Авторы статей этого выпуска, опираясь на итоги проведения 
исследований и практический опыт реализации научных 
проектов, обобщают достижения коллективов академической 
библиотеки в разных сферах библиотечной деятельности. 

 
 
 
 
 
 

Мовознавство 
 
 

 

81.411.1я73 
811.161.2'35(075.8) 
Н73 

Новий український правопис: [навч. посіб.]. - Київ : Центр 
учб. літ., 2019. - 282, [1] с. - Покажч.: с. 206-275. - ISBN 978-611-
01-1507-0 : 250.00 грн. 
 

Спадкоємність у мові - це зв’язок між поколіннями, які жили, 
живуть і житимуть в Україні. Час вимагає періодичного 
оновлення,перегляду й доопрацювання правописного кодексу, 
граматики й словників. 

 
Літературознавство 

 
 



 

83.3(4УКР) 
821.161.2'06.09Шевченко 
К77 

Кралюк, Петро Михайлович.  Тарас Шевченко: 
незауважене / Петро Михайлович Кралюк. - Київ : КНТ, 2019. - 
230, [2] с. - Літ. в кінці ст. - ISBN 978-966-373-782-9 : 190.00 грн. 
 

У книзі звернено увагу на маловідомі аспекти життя й 
творчості Тараса Шевченка. Зокрема, на його подільсько-
волинську подорож, соціально-філософські погляди, ставлення до 
Пересопницького Євангелія та деяких відомих культурних діячів. 

 
 
 
 
 
 

 

83.3(4УКР)5-8 
821.161.2(477.42)'06.09-14Українка 
Л38 

Левченко, Галина Дмитрівна. Міф проти історії: 
Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Галина 
Левченко. - Київ : Академвидав, 2013. - 327, [5] с. - (Монограф). - 
Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ: с. 308-327. - ISBN 978-617-
572-059-2. - ISBN 978-966-8226-92-2 (серія) : 60.00 грн, 100.00 
грн. 

 
Поєднання міфо-архетипного, екзистенційно-психобіографіч-

ного та структурно-семіотичного методів прислужилося 
відкриттю в метатексті лірики Лесі Українки нових значень, 
увиразненню важливих його аспектів, що відображено у 
пропонованій монографії. 

 
 

83.3(4УКР) 
821.161.2'06.09Олейник 
О-53 

Борис Олейник: "Когда вернусь...": воспоминания 
современников/ Межгосударств. фонд гуманитар. сотруд-
ничества государств-участников СНГ ; [худож. Р. Штаер]. - 
Москва : МАИ, 2019. - 183, [1] с. : цв. ил., портр. - ISBN 978-5-
4316-0656-4 : 120.00 грн. 

 
В этой книге, посвященной памяти выдающегося поэта, 

публициста, государственного деятеля Бориса Олейника, собраны 
воспоминания его коллег и друзей. 

 
 
 
 
 
 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

83.3(4УКР)6-8 
821.161.2'06.09Павличко 
П78 

Про Дмитра Павличка : зб. ст. / [упоряд., ред., вступ. ст. Д. 
Пилипчука]. - Київ : Просвіта, 2019. - 1037, [3] с. - Бібліогр.: с. 
1013-1017. - ISBN 978-617-7201-57-0 : 100.00 грн. 

 
Видання є першою спробою всебічного розгляду постаті і 

творчості поета, перекладача, літературознавця та 
публіциста Дмитра Павличка. 

 
 

Художня література 
  

 

 
 

84(4УКР=РОС)6-44 
821.161.1(477)'06-32(081) 
А18 

Авдеенко, Сергей Иванович. Изгнание из рая : рассказы / 
Сергей Авдеенко. - Мелитополь : Люкс, 2019. - 210, [2] с. -
 ISBN 978-617-7218-67-7 : 100.00 грн. 
 

Взаимоотношениям между мужчиной и женщиной 
посвящено множество произведений, как поэтических, так и 
прозаических. Писатель Сергей Авдеенко попытался взглянуть на 
эти взаимоотношения с женской стороны, возвращаясь к истокам 
появления первых людей на нашей планете. 
 
 
 
 
 

 

84(4ШВЕ=УКР)6-44 
821.113.6'06-311.1=161.2 
Б48 

Бергман, Інгмар. Laterna Magica : [роман] / Інгмар Бергман 
; [пер. зі швед. С. Волковецької]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 
2018. - 364, [2] с. - ISBN 978-617-679-559-9 : 90.00 грн. 
 

Спогади Інгмара Бергмана про родину, дитинство, початок 
творчого шляху. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%86%D0%BD%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%80


  

 

84(4УКР)6-44 
821.161.2'06-31 
Г21 

Гарфанг Вони повертаються : роман / Гарфанг. - Київ : 
Ліра-К, 2019. - 278, [2] с. - ISBN 978-617-7748-52-5 : 190.00 грн. 
 

Троє людей переживають кожен свою трагедію – на тлі 
загальних невирішених проблем України. Кожен з них приймає 
власні рішення, які в результаті приводять їх до Чорнобиля, що 
досі лишається забороненою зоною. Вони отримують вибір — 
продовжувати власні ігри чи позмагатися зі страхами й зробити 
дещо, що зробить їх злочинцями в очах суспільства. 
 
 
 
 

  
  

 

84(4УКР)6-44 
821.161.2'06-92 
Д21 

Дацюк, Галина Іванівна. Одна з нас : незагублені історії / 
Галина Дацюк ; [худож. оформ. А. М. Андреєвої]. - Чернівці : 
Букрек, 2020. - 239, [1] с. : фот. кольор. - ISBN 978-617-7770-99-1 
: 120.00 грн. 
 

Нариси про життя відомих українок, які, долаючи перешкоди, 
досягли мрії свого життя, ствердились у професії. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

84(4УКР)6-44 
821.161.2'06-312.6 
Д43 

Дзюба, Сергій. Заборонений : історія життя і боротьби 
Василя Стуса : [роман] / Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов. - 
Харків : Фабула : Ранок, 2019. - 173, [3] с. - ISBN 978-617-09-
5633-0 : 140.00 грн. 

 
У романі змальовано життя поета Василя Стуса на його рідній 

Донеччині, в оточенні друзів, педагогів і літераторів, і в концтаборі 
- де утримували в’язнів совісті, ставлячи їм у провину їхні 
переконання. Чимало уваги приділено у романі й долі останньої 
рукописної збірки поета. 

 
 
 
 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B3
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%BA,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9


 

 

821.111(73)'06-311.3-93=161.2 
К41 

Кінні, Джеф. Щоденник слабака = Diary of a wimpy kid : 
записник Грега Гефлі : [роман у малюнках] / Джеф Кінні ; [пер. 
з англ. Д. Шостака]. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 223, [2] с. : мал. - 
(Щоденник слабака). - ISBN 978-966-948-239-6 : 117.00 грн. 

 
Дитинство – жахлива пора. І кому це знати краще, як не Ґреґу 

Гефлі! Середня школа, де вчорашня дрібнота опиняється серед 
рослявих і недобрих підлітків, які вже й бороду голять, це просто 
катастрофа якась. Але Греґ не втрачає оптимізму й ділиться з нами 
своїми пригодами й порадами. 
 
 
 
 
 
 
 

 

84(4УКР)6-44 
821.161.2'06-31 
Л57 

Лілік, Ольга.    Квіти цикорію : роман / Ольга Лілік. - Київ : 
Академія, 2018. - 255, [1] с. - (Серія "Ім'я"). - ISBN 978-966-580-
542-7 : 200.00 грн. 
 

Уже десять років після драматичних подій він намагається 
втекти від себе. Але всі зусилля марні — він безвихідно бродить по 
колу, катується відчуттям вини, пригнічений і майже зламаний 
спогадами. Самотність висушила його душу. Зробила байдужим до 
всього і, як здавалося йому, — назавжди. І раптом несподівана 
зустріч з юною дівчиною змінює все в його житті. 
 
 
 
 

 

84(4УКР)6 
821.161.2+821.161.1](477)'06-1-3-312.6(081) 
О-53 

ОлеОлеКра My flash drive: вірші та проза різних літ, 
автобіогр. повість / ОлеОлеКра. - Київ : Задруга, 2018. - 447, [1] 
с. : фот. - Текст: укр., рос. - ISBN 978-966-406-052-0 : 150.00 грн. 
    Зміст: 
Від юності до сивини : вірші та проза різних літ. - С .7-193 
Летаргія : автобіогр. повість. - С .195-401 
 

Читач має змогу відкрити флешку OleOleKra - таким чином 
ветеран української журналістики Олег Олексійович Кравченко 
презентує читачам свої твори різних літ - від студентських часів до 
сьогодення. 
 
 
 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%9A%D1%80%D0%B0


 

 

84(4РОС)6-5 
821.161.1'06-14(081) 
П14 

Палей, Марина. Тюремный перестук: боль в пяти частях : 
гражд. лирика, 2014-2018 гг. / Марина Палей. - Харьков : 
Эксклюзив, 2019. - 175, [1] с. - (Универсальный донор). -
 ISBN 978-617-7204-87-8 : 50.00 грн. 
 

Книга Марины Палей содержит остросоциальную 
гражданскую лирику - актуальную, полную боли, кровоточащую. 
Книга состоит из поэтических обобщений на тему текущей 
политической жизни. 

 
 
 
 
 

 

 

84(7СПО=УКР)6-44 
821.111(73)'06-31-93=161.2 
П60 

Портер, Елеонор. Поліанна виростає : роман : [для мол. і 
серед. шк. віку] / Елеонор Портер ; пер. з англ. Володимир 
Панченко ; худож. Василиса Коверзнєва. - Київ : Рідна мова, 
2017. - 307, [5] с. : мал. - (Класна класика). - ISBN 978-966-917-
215-0 : 75.00 грн. 

 
Продовження роману Елеонор Портер ''Поліанна''. Які 

приємні й неприємні сюрпризи чатують на молоду дівчину, що 
повернулася до міста свого дитинства. І головне, чи зарадить уже 
дорослій героїні незвичайна гра, що виручала її не раз і 
несподівано нагадала про себе знову? 

 
 
 

 

 
84(4УКР)6-5 
821.161.2'06-1(081) 
Х39 

Херсонський, Борис Григорович. Сталіна не було : [збірка] 
/ Борис Херсонський ; за ред. Юрія Винничука ; [худож.-
оформлювач О. А. Гугалова]. - Харків : Фоліо, 2018. - 219, [5] с. - 
(Сафарі). - ISBN 978-966-03-8018-9 : 67.00 грн. 
 
В збірці Б. Г. Херсонського здійснена спроба осмислити історію 
тоталітаризму. Стилістика та тематика віршів сюреалістична. 

Мистецтво 
 

  

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

85.1 
7.075(09) 
Г93 

Гук, Філіп. Галерея пройдисвітів: історія мистецтва й арт-
дилерів / Філіп Гук ; з англ. пер. Любов Базь і Павло Білак. - 
Київ : ArtHuss, 2019. - 327, [1] с. : кольор. іл., фот. - 
(UkrainianArtBook). - Ім. покажч.: с. 288. - Покажч. назв: с. 288-
304. - Бібліогр.: с. 305-312. - Покажч.: с. 313-327. - ISBN 978-966-
97860-3-6 : 345.00 грн. 

 
Знавці й шанувальники живопису (часом навіть і самі митці), 

творці міфів і ажіотажу, винахідливі продавці й аферисти, готові до 
будь-якого ризику, - попри ореол шляхетності й дотичності до 
високого вони були ще ті пройдисвіти, та інші тут і не втрималися 
б. 

 
 

Історія 
 
 

 

63.3(4РОС-4НІМ)6 
94(470:430):327.8]"19" 
В19 

Василів-Базюк, Любов. В переможеній Німеччині / Любов 
Василів-Базюк, Петро Слободянюк. - Вінниця ; Торонто ; 
Хмельницький : Балюк І. Б., 2019. - 137, [3] с. : іл. - Літ.: с. 135-
137. - ISBN 978-617-530-159-3 : 150.00 грн. 
 

Спогади колишнього радянського офіцера, який став свідком 
трагічних подій воєнного лихоліття на окупованих Червоною 
армією німецьких територіях на завершальному етапі Другої 
світової війни. У книзі подано інформаційно-фактологічний опис 
тогочасної ситуації в Німеччині й СРСР. 

 
 

 

 

63.3(4УКР-6КРМ)5/6 
94(477.75)"17/20" 
Г87 

Громенко, Сергій Вікторович. 250 років фальші: російські 
міфи історії Криму / Сергій Громенко ; [наук. консульт. С. 
Печенін ; худож.-оформл. О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : 
Фоліо, 2019. - 254, [2], [4] л. іл. с. : іл., фот. - (Справжня історія). 
- Скор.: с. 5. - Дод.: с. 244-249. - Бібліогр. в підрядковій прим. -
 ISBN 978-966-03-8713-3 : 150.00 грн. 
 

Міфи про історію Криму, яким присвячена ця книжка, 
виникли в результаті зусиль російського уряду обґрунтувати свої 
претензії на півострів. 

 
 
 
 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BA,%20%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

63.3(4УКР)2 
94(477)"-09/+08" 
І-90 

Історія цивілізації. Україна / [Н. С. Абашина та ін. ; вступ. 
ст. М. Ю. Відейка ; худож.-оформлювач Г. С. Проніна] ; упоряд. 
Михайло Відейко. - Харків : Фоліо, 2019 - . - Авт. зазначено на 
звороті тит. арк. - ISBN 978-966-03-8940-3. 
Т. 1 : Від кіммерійців до Русі (ХХ ст. до н. е. - IX cт.). - 585, [7], 
[60] л. іл. с. : іл., кольор. іл., рис. - Літ.: с. 572-576. - Покажч.: с. 
577-586. - ISBN 978-966-03-9074-4 : 180.00 грн. 
 

На сторінках цього видання постають два тисячоліття історії 
на теренах сучасної України. Книга поділена на дві частини: 
перша охоплює період від Х до ІІІ ст. н. е., друга - від ІІІ ст. до ІХ ст. 
 
 
 

  
  

 

63.3(4УКР-4ПОЛ)46 
94(477+438):327]"15/16" 
К77 

Кралюк, Петро Михайлович. Козацтво в контексті 
українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації 
ранньомодерного періоду : монографія / Петро Кралюк. - Київ 
: КНТ, 2019. - 280, [2] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - 
Бібліогр.: с.274-280. - ISBN 978-966-373-786-7 : 220.00 грн. 
 

Розглянуто еволюцію українського козацтва протягом 
ранньомодернового періоду. 
 
 
 
 
 

  

 

63.3(4УКР)622 
94(477):321.64]"1932/1933"Сталін 
М28 

Марочко, Василь Іванович. Йосип Сталін – фельдмар-
шал Голодомору/ Василь Марочко ; Нац. музей Голодомору-
геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. - Київ : Мельник М. Ю., 
2020. - 103, [1] с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-
617-7838-03-5 : 80.00 грн. 
 

У праці висвітлено тактико-стратегічний задум сталінської 
політики хлібозаготівлі, особисту участь Сталіна у "розверстанні" 
обсягів примусового вилучення селянського хліба, 
республіканських та обласних планів заготівлі, ініціювання 
кремлівським володарем судових репресій проти так званих 
"ухильників" і "саботажників". 

 
 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

63.3(4УКР)4 
930.2(477)"09" 
Н56 

Нестор Летописец. Княжение Святослава Игоревича / 
Нестор Летописец ; [вступ. стат., стих С. В. Петкова]. - Киев : 
Скиф, 2016. - 51, [1] с. : ил. - ISBN 978-966-8894-68-8 : 80.00 грн. 
 

Жизнеописание великого князя Святослава I Славного. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

63.3(4УКР)622 
94(477):341.485:141.32]"1932/1933" 
П78 
 

Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору -
геноциду", науково-практична конференція (2019 ; Київ). 
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
"Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-
геноциду", 20 листопада 2019 р. / Нац. Музей Голодомору-
геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору, Київ. нац. ун-т ім. Т. 
Шевченка, Фундація Укр. Голодомору-геноциду (Чикаго, 
США) ; [редкол.: І. Батирєва та ін. ; упоряд.: І. Батирєва, Ю. 
Коцур]. - Київ : Мельник М. Ю., 2020. - 310, [2] с. : табл. - 
Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7838-12-7 : 150.00 грн. 
 

У збірці матеріалів конференції проаналізовано, в яких 
умовах українцям довелося робити екзистенційний вибір, як 
деформувався внутрішній світ людини, втягненої у щоденну 
боротьбу за елементарне виживання. 
 
 
 
 
 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%83,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%282019;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%83,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%282019;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29


 

63.3(4УКР)6 + 66.5(4УКР) 
94+930]:323.1](477)"18" 
С24 

Світленко, Сергій Іванович. Українське XIX століття: 
етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контекст = 
Ukrainian XIX-th century: ethnonational, intellectual and 
historiosophical contexts : зб. наук. пр. / Сергій Світленко. - 
Дніпро : Ліра, 2018. - 479, [1] с. - Бібліогр. в кінці глав. - 
Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-981-084-7 : 
100.00 грн. 

 
Вибрані наукові статті автора за останнє десятиріччя з історії 

українського національного руху, інтелектуальної історії та 
історіософської думки українського ХІХ ст. В центрі уваги історія 
суспільних ідей та діяльність непересічних українських діячів – 
борців за національно-культурне відродження України. 

 
  

 
 
 
 
 

 

63.3(4УКР)6 
94(477):341.222]"19" 
С32 

Сергійчук, Володимир Іванович. Етнічні межі і державний 
кордон України / Володимир Сергійчук ; [худож. оформ. М. П. 
Черненко]. - 3-є вид. допов. - Київ : Сергійчук М. І., 2008. - 560 
с. : іл., мапи. - ISBN 978-966-2911-24-4 : 150.00 грн. 
 

На великому архівному матеріалі автор досліджує, як 
століттями царська, а потім більшовицька Росія, панська Польща, 
Австро-Угорська монархія, боярська Румунія здійснювали 
експансію щодо України, загарбували її історичні землі, нищили 
культуру, душу, мову/ 

 
 
 

  

 

63.3(2)616-49 
94(477):329.7ЛУПВ:070-058.566(430+470)]"1946/1947" 
С48 

Слово політв'язня: періодичні видання Ліги українських 
політичних в'язнів 1946-1947 рр. / Нац. акад. наук України, 
Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Укр. вільн. ун-т, 
Світова Ліга укр. політ. в'язнів ; [упоряд., відп. ред., авт. 
передм. М. Романюк ; редкол.: Б. Качор та ін.]. - Львів : Ін-т 
українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2019. - 582, 
[2] с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Дод.: с. 539-580. -
 ISBN 978-966-02-8919-2 : 120.00 грн.  

 
У збірник увійшли періодичні видання Ліги українських 

політичних в’язнів 1946-1947 рр., підготовлені, надруковані та 
поширювані здебільшого в середовищі українських емігрантів у 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


таборах для переміщених осіб у Західній Німеччині й Австрії. 
Серед уміщених часописів – титульне видання ЛУПВ "Літопис 
політв’язня", бюлетень її управи "Політв’язень" і журнал філії у 
Корнбергу "За волю". 

 
 
 

 

63.3(4УКР)622 
94(477):341.485]"1932-1933" 
С77 

Стасюк, Олеся. Нариси про голодомор, або навіщо нам 
потрібно знати всю правду про геноцид українців/ Олеся 
Стасюк. - Київ : Мельник М. Ю., 2019. - 215, [7], [1] л. іл. с. : іл., 
фот. кольор. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 206-215. -
 ISBN 978-617-7838-09-7 : 120.00 грн. 

 
Причини, методи та наслідки Голодомору-геноциду 1932–

1933 років – одного епізоду у набагато довшій та складнішій 
історії примусу, придушення та насильства проти українців з боку 
комуністичного режиму. 

 
 

 
 

  

 

63.3(4УКР)624-5 
94(477):323.272-051]"1917/1919"Шахрай 
Ш32 

Шахрай, Василий Матвеевич. Революция на Украине / 
Васыль Шахрай ; [вступ. ст. и комент. А. А. Здорова та ін.]. - 
Третье изд. - Одесса : ТЭС, 2017. - 161, [1] с. - Библиогр. в 
подстрочном примеч. - Прил.: с.130-160. - ISBN 978-617-7337-
49-1 : 150.00 грн. 
 

Краткий популярный очерк истории украинской революции 
от февраля 1917 до падения режима гетмана Скоропадского в 
декабре 1918 г. 
 

 
 

 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F
http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

63.3(4УКР)6 
94(4):327.88](470:477)"2014/2019" 
Я49 

Якубова, Лариса. Євразійський розлам. Україна в добу 
гібридних викликів / Лариса Якубова ; [худож. оформ. О. Я. 
Остапова]. - Київ : Кліо, 2019. - 389, [3] с. - Бібліогр. в 
підрядковій прим. - Ім. покажч.: с. 380-390. - ISBN 978-617-
7023-89-9 : 150.00 грн. 
 

Унаслідок агресії Росії, яка скористалася найгострішою в 
новітній історії політичною кризою для активування свого 
неоімперського проекту, державний суверенітет України у Криму, 
на частині Донеччини і Луганщини від 2014 р. порушено. Відтоді 
на фронтах реального військового та віртуального ідеологічного 
зіткнень розгортається цивілізаційне протистояння українського 
й російського проектів. 

 
 
 

 

Чекаємо на Вас у читальній залі! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Матеріали підготувала 
 провідний бібліотекар 

Рудзінська Т. В. 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0

