
 

 

 

До вашої уваги пропонуємо видання 

подарованої літератури,  

які надійшли до бібліотеки.  

Якщо вас зацікавлять матеріали 

перегляду, звертайтеся до Наукової 

бібліотеки, де вам допоможуть 

підібрати не тільки запропоновану 

літературу, а й літературу  

на будь-яку іншу тему 

 

 

 

Болайто Р. Інтернаціоналізація українських університетів 

у розрізі англійської мови / Р. Болайто, Р. Вест ; Британська 

Рада в Україні. – Вид-во «Сталь», 2017. – 154 с. – (Проект 

«Англійська мова для університетів». 

В цьому звіті представлено результати об’ємного та інтенсивного 

допроекторного дослідження, проведеного від імені Британської Ради та 

Міністерства освіти і науки України у 2014-2016 роках, щодо ролі та статусу 

англійської мови в п’ятнадцятьох вищих навчальних закладах України. Звіт 

включає в себе опис використаної для збору даних методології, презентацію 

основних результатів дослідження та низку рекомендацій для подальших дій. 

  



Литвин В. Історія України : підручник / В Литвин ; 

відпов. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії 

України. – К. : Наукова думка, 2013. – 991 с. 

У підручнику дається короткий виклад перебігу історичних подій на 

території України від ранньоісторичного до ранньосередньовічного періодів, 

а також детальний розгляд історії України від середньовіччя до початку 

третього тисячоліття. Історичне буття на українській землі представлено у 

контексті соціальних і політичних змін й господарського та культурно-

духовного розвитку й у взаємозв'язку із загальноєвропейськими 

цивілізаційними процесами. Автор не оминає гострих для української історії 

проблем, намагається осмислити їх неупереджено, академічно зважено, із 

врахуванням результатів найновіших наукових досліджень. 

Історія України : хрестоматія / упоряд. В. М. Литвин ; 

НАН України, Інститут історії України. – К. : Наук. думка, 

2013. – 1056 с.  

У хрестоматії свідченнями джерел представлено наскрізний зріз 

української історії від найдавніших часів до сьогодення. Весь матеріал, в 

основу добору якого покладено авторський синтетичний підручник «Історія 

України», сконцентровано в окремих проблемно-хронологічних розділах 

відповідно до сучасної періодизації українського історичного процесу. 

Розглянуто такі аспекти суспільного життя, як політична, військова, 

дипломатична сфери, організація господарсько-економічної системи, 

соціальні, націотворчі, державотворчі та культурно-духовні процеси в їх 

еволюційних змінах і трансформаціях.  

 

Литвин В. М. Україна у війнах і революціях ХХ століття. 

1914-1945 роки. Закономірності національного 

державотворчого процесу / В. М. Литвин ; відп. ред. В. А. Смо-

лій ; НАН України, Інститут історії України. – К. : Наукова 

думка, 2012. – 399 с. 

 

XX століття увійшло в історію як доба, зокрема, наймасштабніших 

війн і революцій, що призвели до величезних людських жертв і колосальних 

матеріальних збитків. Українські землі так чи інакше були в центрі цих 

кривавих подій. Загинули мільйони українців, а у мільйонів, які вижили, були 

зламані долі. Водночас XX століття стало для України добою 

державотворчих процесів. У книзі реконструюються події Першої і Другої 

світових війн на території України та їхні впливи на українське життя, а також 

історія: Української Центральної Ради, Української Народної Республіки, Української Держави 

гетьмана П. Скоропадського, УНР під проводом Директорії, Західноукраїнської Народної 

Республіки, Другої Радянської Республіки в Україні (1919 p.), Третьої Радянської Республіки в 

Україні (1919-1922 pp.), сталінської «революції згори» в Україні, возз'єднання українських земель, 

визнання України членом-засновником ООН. 



Литвин В. М. Україна : хроніка поступу 2001-2010 /  

В. М. Литвин ; відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, 

Інститут історії України. – К. : «Наукова думка», 2011. – 407 с. 
У хроніці зафіксовані події та явища, що засвідчують історичний 

поступ Української держави впродовж першого десятиріччя XXI ст. Видання 

розраховане на широке коло читачів. 

 

 

 

 

Литвин В. Історія України : у трьох томах, чотирьох 

книгах. Т.1: Доісторичний та ранньоісторичний періоди – 

середньовіччя – ранній новий час / В. Литвин ; відп. ред.  

В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України – К. : 

Наукова думка, 2015. – 543 с. 
 

Перший том синтетичного викладу української історії охоплює 

тривалий період від появи першої людини та перших зародків суспільної 

організації на історичних українських теренах до раннього нового часу. 

Складні процеси українського соціоантропогенезу супроводжувалися 

стрімкими змінами цивілізаційних циклів. На різних витках свого 

історичного поступу український народ викристалізував власні мову і 

культуру, своєрідну національну духовність, збагатив світову політичну культуру і практику 

національними зразками давньоруської та ранньомодерної державності, започаткував складні 

процеси націотворчості. 

 

Литвин В. Історія України : у трьох томах, чотирьох 

книгах. Т. 2 : Новий час (кінець XVIII – початок XX ст.) /  

В. Литвин ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут 

історії України. – К. : Наукова думка – 2015. – 526 с. 
 

Другий том синтетичного викладу української історії присвячено 

модерній добі, яка в українському варіанті охоплює період від моменту 

ліквідації в Україні, в контексті цілеспрямованої асиміляторської політики 

російського уряду, національного інституту гетьманства та згасання 

української державності раннього нового часу до початку Першої світової 

війни. Це був драматичний період зламу усталених за попередньої доби 

національних державних інституцій, вироблених українським соціумом 

соціальної та економічної моделей. Руйнувалися традиційні зв’язки, Україна була позбавлена права 

суб’єктності в міжнародних відносинах. Разом з тим це був час стрімкого культурно-національної 

самобутності, збереження традицій української державотворчості. 

 



Литвин В. Історія України : у трьох томах, чотирьох 

книгах. Т. 3: Новітній час. 1914-2014. – Кн. перша. / В. Литвин ; 

відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – 

К. : Наукова думка 2016. – 648 с.  
 

Третій том (у двох книгах) синтетичного викладу української історії 

присвячений новітній добі, яка хронологічно охоплює час від початку Першої 

світової війни до сьогодення. В ньому міститься систематичний виклад подій і 

явищ, що визначали перебіг національного історичного процесу протягом ХХ – 

початку ХХІ ст. Це один із найтрагічніших періодів у понад тисячолітній 

історії українського народу, ознаменований війнами та революціями, спробами 

відновлення української державності. Саме на цьому етапі українці сповна 

відчули трагічні наслідки жахливого комуністичного експерименту, що супроводжувався геноцидом 

і голодомором, масштабними репресіями та депортаціями. Водночас, усупереч очікуваним 

апологетами радянського режиму результатам, український соціум не лише зберіг національну 

ідентичність, а й спромігся реалізувати своє право на повноцінне державне життя. 

 

Литвин В. Історія України : у трьох томах, чотирьох 

книгах. Т.3 : Новітній час. 1914-2014. – Кн. друга. / В. Литвин ; 

відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – 

К. : Наукова думка 2016. – 495 с. 
 

У другій книзі розкриваються особливості повоєнного розвитку 

України, наслідки процесу десталінізації та дозованої лібералізації режиму за 

доби М. Хрущова. Висвітлюються концептуальні підходи до вирішення 

складних економічних, соціальних проблем у період «застою», спроби 

демократизації системи в часи «перебудови і гласності», ініційованих М. 

Горбачовим. Аналізуються причини кризи соціалістичного устрою і розпаду 

СРСР, обставини утворення незалежної Української держави. Подано характеристику складних 

суспільно-політичних процесів, що супроводжували початковий етап державного будівництва, 

обставин, що визначили міжнародний статус України та перспективи її поступу в майбутньому. 

 

Мороз О. Політична Анатономія України : [зб. статей, 

доповідей та виступів] / О. Мороз. – К. : Парламентське 

видавництво, 2004. – 388 с. 

Збірка статей, доповідей та виступів. Для всіх, хто цікавиться 

проблемами політичного життя сучасної України. 

 

 

 



Мороз О.О. До булави треба голови. Так було. Так є. Як 

буде? / О. О. Мороз – К. : Парламентське видавництво, 2016. – 

592 с. 

«Я довго вагався: видавати цю підбірку, чи ні? Врешті, подумав, що 

вона буде не зайва тим, хто сам шукає відповіді на питання про те, як і чому 

так ми живемо. Бо наша дійсність – закономірний наслідок всієї попередньої 

політики влади. Сприйму і на свою адресу докори. Мовляв, ти теж був у владі. 

Був. Але матеріали, приведені тут, підтверджують: я послідовно, всі роки, 

проведені в політиці, добивався зміни курсу, яким рухалася і рухається 

(точніше: пливе) країна. Можливо, погано добивався. Тоді ті, що зуміють 

зробити це краще, зможуть скористатися цими матеріалами, іншого вибору, 

інших варіантів, окрім приведених тут, просто не існує. Глибоко в тому 

переконаний.» 

 

Гайдуцький Павло. НеЗабуті реформи в Україні. 1991-

2017 / Павло Гайдуцький ; «Інститут стратегічних оцінок». – 

К. : ТОВ «ДКС-центр», 2017. – 852 с.  

Ця книга для всіх, хто намагається мислити, а діяти заради 

сьогодення нашої держави.  

Ця книга про реформи реальні та успішні, які дійсно незабутні, а не 

про реформи декларативні, про які нема що згадати. Про реформи незабутні 

тими, хто їх реально проводив та домігся результатів. Про реформи 

«попередників», які не завжди були невдалими.  

 

  

Ющенко В. Недержавні таємниці : нотатки на берегах 

пам`яті / В. Ющенко ; упоряд. О. Зінченко. – Харків : Фоліо, 

2014. – 511 с.  

«Недержавні таємниці» – це щира розмова третього Президента 

України Віктора Ющенка з відомим істориком і журналістом Олександром 

Зінченком про приватні сторінки біографії: про кохання і кар’єрні повороти, 

життя і смерть найдорожчих людей. У книжці він оповідає, як перетнулися 

долі його батьків – Андрія і Варвари, про диво віщих снів і гіркий полиновий 

хліб дитинства. У книзі порушаться питання й державного рівня. Наприклад, 

чому бандити не сидять у тюрмах? Чому Президент Ющенко відмовився 

повертати у дію Конституцію 1996 року? Чи планувався державний переворот 

у вересні 2005 року? Що зруйнувало таємний союз БЮТ та Партії регіонів улітку 2009 року? Чому 

насправді розпалася помаранчева команда? Що відбувалося за лаштунками Майдану? Хто і чому 

отруїв опозиційного кандидата в президенти у вересні 2004 року? Як подолати найбільшу в історії 

повоєнної Європи гіперінфляцію? Віктор Ющенко щиро і без вуалі дає відповіді на ці та багато 

інших гострих і болючих запитань. «Недержавні таємниці» — не тільки колекція призабутих уже 



фактів новітньої історії, а й захоплююча оповідь про подолання тягаря радянського минулого, про те, 

як і чому змінювалася Україна протягом останніх 60 років. 

 

Зборовський А. І. Історія ірпінського краю / А. І. Збо-

ровський – К. : ТОВ Видавництво «Прометей», 2017. – 228 с. 

Вперше цілісно подано історичну канву подій Української революції 

1917-1920 рр., колективізацію, Голодомор. До цього ми мали лише певні 

уривки. Загалом книга не тільки про Ірпінь. Тут про всі навколишні околиці: 

Бучу, Гостомель, Ворзель і Коцюбинське. Цікаві фото, старі і сучасні. В 

останньому розділі коротко переповідаються усі інфраструктурні зміни, які 

сталися в місті за останні кілька років: від парків і доріг, до амбулаторій, 

майданчиків і стадіонів. 

 

 

Довіряй, але перевіряй. Медіаграмотність в 

українському суспільстві. – К. : Pictoric, 2017. – 136 с. 

Pictoric – це спільнота ілюстраторів, дизайнерів-графіків і 

художників. Вони ініціюють проекти за участі митців із різних країн, щоб 

популяризувати якісну сучасну ілюстрацію в Україні та закордоном, а також 

проводять освітні заходи. Тексти до книжки написали 12 українських 

авторів, а також троє чеських: Петр Тржешняк, Мартін М. Шімечка й 

Ондржей Кундра. 

 

 

 

Фаринник В. І. Застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження: теорія та практика : 

монографія / В. І. Фаринник ; МОН України, Київський 

національний ун-т ім. Т. Шевченка – К. : Алерта, 2017. – 548 с. 

У монографії на підставі аналізу правозастосовної практики, нормативно-

правових актів і літературних джерел комплексно досліджено проблеми 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Визначено 

загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. Розглянуто особливості реалізації заходів забезпечення 

кримінального провадження України та зарубіжних країн. Теоретичні 

положення поєднуються з прикладами помилок, порушень законності і 

позитивного досвіду, які є найбільш розповсюдженими у процесуальній діяльності сторони захисту 

та обвинувачення (слідчих, прокурорів). 



Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік : навч. 

посіб. / Н. Є. Скоробогатова ; Мін-во освіти і науки України, 

Нац. технічний ун-т України «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – 

К., 2017. – 248 с.  

Розкрито концептуальні засади організації бухгалтерського обліку 

на підприємстві. Наведено методику обліку необоротних активів, запасів, 

грошових коштів, дебіторської заборгованості, фінансових інвестицій, 

власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань підприємства. 

Викладено методику складання форм фінансової звітності підприємства. 

Описано порядок складання консолідованої звітності, що подається за 

результатами діяльності групи підприємств. Методику обліку окремих 

елементів активів, капіталу та зобов’язань проілюстровано практичними прикладами. З метою 

закріплення здобутих знань до кожного розділу наведено завдання для самоперевірки. 

 

Бодров В. Г. Трансформація економічних систем : 

концепції, моделі, механізми регулювання та управління : 

навч. посіб. / В. Г. Бодров ; Укр. Академія держ. управління 

при президентові України. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 104 с. 

У навчальному посібнику аналізуються найбільш поширені у 90-х рр. 

теорії і моделі регулювання економічних трансформацій, зіставляються 

розроблені на їх основі прогнози і алгоритми ринкових перетворень з 

реальними наслідками й проблемами економічних реформ у 

постсоціалістичних країнах. 

 

 

Державне регулювання спеціальних монополій в 

Україні : [монографія] / В. Г. Бодров, Т. П. Крушельницька, 

О. В. Манойленко, В. Ф. Мартиненко ; за заг. ред. В. Г. Бо-

дрова ; Нац. академія держ. управління при Президентові 

України. – Х. : Константа, 2005. – 320 с. 

 

У монографії проаналізовані теоретичні і методологічні основи 

побудови державної антимонопольної політики. Досліджуються проблеми 

державного регулювання спеціальних монополій, генезис інституціальних та 

функціональних механізмів управління виробництвом, обігом і споживанням 

алкогольно-тютюнової продукції. 

 

 

 



Державне регулювання розвитку внутрішнього ринку 

України в умовах модернізації національної економіки : 

монографія / В. Г. Бодров, О. М. Соколова, Н. І. Балдич [та 

ін.] ; за заг. ред. В. Г. Бодрова ; Нац академія держ. 

управління при Президентові України – К. : НАДУ, 2013. – 

204 с. 

Найважливішою проблемою для України є забезпечення сталого 

економічного розвитку, який можна досягти на основі модернізації 

економіки і розвитку внутрішнього ринку. Внутрішній ринок, з одного боку, 

є дзеркальним відображенням стану та характеру функціонування 

виробничої сфери, а з другого – важливим фактором стимулювання розвитку, 

удосконалення структури та ефективності національного виробництва. Закріплення за внутрішнім 

ринком ролі «локомотива» економічних процесів – це сучасне концептуальне бачення механізмів 

державного регулювання і перспектив після кризового розвитку економіки України. 

 

Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми 

державного управління в умовах економічних і суспільних 

трансформацій : наук. зб. / наук. ред. В. Г. Болдов, Г. Л. Ря-

бцев, О. М. Соколова, В. Є. Сагайдак ; передм., заг. ред. 

В. Г. Бодрова ; Нац. академія держ. управління при 

Президентові України, Кафедра управління нац. 

господарством. – К. : Псіхея, 2012. – 152 с. 

 
У науковому збірнику представлені матеріали методологічних 

семінарів кафедри управління національним господарством (до травня 

2012р. – кафедри економічної теорії та історії економіки) Національної 

академії державного управління при президентові України, проведених у 

2011р. 

 

Северинюк Валентин. Україна козацька : іст. поема ; 

Валентин Северинюк ; худож. оформ. Лідія Чир. – Львів : 

Каменяр, 2015. – 478 с.  

В історичній поемі «Україна козацька» зображено козацьку епоху від її 

початків до сучасного відродження традицій. Поетичний текст супроводжено 

докладними науковими коментарями автора – професійного історика, наведено 

біографічні дані та згадано імена понад 400 діячів української, російської, 

польської, литовської, білоруської, турецької, кримськотатарської, молдавської, 

шведської, австрійської, французької, грецької, англійської, німецької, 

італійської тощо історії та культури. Автор використав багатий український фольклорний матеріал – 

народні пісні, думи, балади, прислів'я, приказки. 

 

 



Науково-практичний коментар до Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 

14 жовтня 2014 р. №1702-VII) із урахуванням змін і доповнень, 

внесених законами України від 28.12.2015 №78-VII, 12.02.2015 

№ 198-VIII / Чубенко А. Г., Лошицький М. В., Бичкова С. С., 

Котляревський Я. В. – К. : ВАІТЕ, 2015. – 816 с. 

Державною службою фінансового моніторингу України 28 вересня 2015 року 

за підтримки ОБСЄ в рамках програми технічної допомоги «Допомога Україні у протидії 

відмиванню коштів та фінансуванню тероризму» презентовано науково-практичний коментар до 

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення». Участь у презентації коментаря до Закону взяли представники провідних наукових та 

навчальних закладів України, компетентних державних органів та громадських об’єднань з питань 

боротьби з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму. Вказаний Коментар підготовлений 

авторитетними науковцями, юристами та економістами, які мають досвід роботи з питань 

фінансового моніторингу та спеціалізуються у регулюванні правовідносин фінансового, 

адміністративного, інформаційного, цивільного та кримінального характеру. 

Підготовка Коментаря супроводжувалась підтримкою Державної служби фінансового 

моніторингу України, а також Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Коментар розрахований на 

якнайширше коло спеціалістів суб’єктів фінансового моніторингу, правоохоронних органів, суддів, 

громадських об’єднань, науковців та студентів, які вивчають фінансові дисципліни та сприятиме 

організації навчання та підвищення кваліфікації фахівців, задіяних у національній системі протидії 

відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. 

 


