
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ  

НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛНАУ 
 

 

Балан В. М., Присяжнюк О. Л, 

Балагура О. В., Карпук Л. М. Рослинництво 

основних культур: монографія. Вінниця, 

ТОВ «ТВОРИ», 2018. 384 с. 

На основі узагальнення багаторічних 

досліджень, а також досвіду авторів висвітлено 

наукові основи одержання стабільно високих 

урожаїв сільськогосподарських культур. 

Проведено глибокий аналіз біологічних 

особливостей та фаз росту й розвитку рослин. 

Систематизовано та співставлено міжнародні та 

вітчизняні фенологічні шкали і на їхній основі 

розроблено рекомендації з удосконалення 

технологій та організаційні заходи по 

ефективному вирощуванню польових культур. 

Для науковців, студентів вищих аграрних 

закладів освіти III—IV рівнів акредитації, агрономів, керівників господарств, 

фермерів. 

 

    Гнилянська Л. Й., Харчук В. Ю. 

Формування та реалізація інноваційних 

програм на засадах ризик-менеджменту: 

монографія. Львів: ЗУКЦ, 2013.  216 с. 

У монографії здійснено теоретичні та 

методичні узагальнення, а також запропоновано 

нове рішення окресленого наукового завдання, 

що виявляється у розробленні теоретичних 

положень семантики категорій «інноваційна 

програма», «ризик нововведень», 

«результативність інноваційної програми»; 

методичних засад формування та реалізації 

інноваційної програми на засадах 

ризик-менеджменту; методичних засад 

оцінювання та планування ризику нововведень 

на основі врахування багатоваріантності та 

динамічності його проявів та обрання 

відповідних заходів 



 

Буджак Я. С. Дружинін А.О., 

Вацлавський Т.  Сучасні статистичні методи 

досліджень властивостей напівпровідникових 

кристалів як матеріалів мікро- та нано- 

системної техніки: монографія  Львів : 

Видавництво «Львівська політехніка», 2018. 

232 с. 

У монографії узагальнено елементи сучасної 

статистичної теорії термодинамічних та 

кінетичних властивостей кристалів. Наведено 

математичні моделі алгоритмічних формул, 

якими описано множини матеріальних 

властивостей речовин у твердому стані, 

розглянуто методи їх розрахунків та способи 

з’ясування природи прагматичних властивостей, 

які використовують у мікро- і наносистемній 

техніці. 

Для наукових, інженерно-технічних працівників, 

викладачів, аспірантів та студентів, що спеціалізуються в галузі твердотілої 

електроніки за напрямом «Мікро- і наносистемна техніка», а також широкого 

загалу спеціалістів у галузі твердотілої електроніки. 

 

 

Бюджетна система: навч. посібник / [укл.: 

Андрейків Т. Я., Оліярник В. В. Львів: 

Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2016. 288 с. 

Навчальний посібник містить теми, 

передбачені навчальною програмою дисципліни 

«Бюджетна система». У ньому розглянуто 

теоретичні підходи до сутності бюджету 

держави, розкрито його призначення і роль у 

суспільстві. Досліджено теоретичні, 

методологічні та практичні засади формування 

бюджетної політики, бюджетного механізму, 

бюджетної системи України. Охарактеризовано 

видатки на економічну діяльність та науку, 

соціальний захист населення і соціальну сферу, 

управління та оборону, обслуговування 

державного боргу. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей. 



Баймуратов М. О., Хоббі Ю. С. 

Модифікації державного суверенітету в 

умовах європейської інтеграції в контексті 

взаємовідносин Європейського Союзу з 

державами-членами : монографія. Суми : 

Університетська книга, 2013.  300 с. 

У монографії досліджуються актуальні 

питання модифікації державного суверенітету в 

умовах європейської інтеграції в контексті 

взаємовідносин Європейського Союзу з 

державами-членами, зокрема розглядається 

проблематика суверенітету держави і його ролі 

у становленні конституційного ладу держав в 

умовах глобалізації; феноменологія державного 

суверенітету; співвідношення та протиріччя 

суверенітету держави та європейської 

інтеграції, а також проблема суверенітету у 

відносинах Європейського Союзу з державами-кандидатами та третіми 

країнами. 

Для студентів, магістрів, аспірантів і викладачів юридичних 

університетів, академій, ВНЗ, факультетів і училищ, державних службовців та 

службовців органів місцевого самоврядування, а також для всіх, хто цікавиться 

актуальними питаннями розвитку галузей та інститутів сучасного 

міжнародного публічного та європейського права. 

 

Акімов О. О. Професійна діяльність 

державних службовців в умовах 

євроінтеграції України: питання 

формування психологічної готовності. 

Монографія. Київ: Центр учбової літератури, 

2014. 176 с. 

У монографії розкрито поняття 

психологічної готовності державних 

службовців до професійної діяльності в умовах 

інтеграції, з’ясовано джерела, передумови й 

чинники її виникнення. Автором обґрунтовано 

передумови й проблеми формування 

психологічної готовності персоналу органів 

державної влади до роботи в євроінтеграційних 

умовах. 

У роботі використано результати 

дослідження за комплексним науковим 

проектом Національної академії державного 

управління при Президентові України «Державне управління та місцеве 

самоврядування» (номер державної реєстрації 0199Ш02827), у межах 



науково-дослідних робіт: «Розроблення та науково-методичний супровід 

нормативних дисциплін із демократичного державного управління та публічної 

політики у ВНЗ України» (номер державної реєстрації 010711005891) та 

«Науково-методичний супровід спеціальності «Освітня політика та державне 

управління в освіті». 

Рекомендується керівникам органів державного управління та місцевого 

самоврядування, державним службовцям гуманітарної сфери, керівникам 

освітніх закладів з підготовки фахівців для сфери державного управління, 

науковцям та викладачам галузі науки «Державне управління». 

 

 

Біоенергетичні системи в аграрному 

виробництві: навч. посіб. / Голуб Г. А., 

Кухарець С. М., Марус О. А. та ін.; за ред. Г. А. 

Голуба.  К: НУБіП України, 2017. 229 с. 

Навчальний посібник розроблено на основі 

останніх досягнень та результатів 

науково-дослідних робіт. Він містить актуальні 

узагальнення щодо конструкції, розрахунку та 

експлуатації біоенергетичних систем в аграрному 

виробництві. Серед них основні поняття щодо 

біоенергетичних систем в аграрному 

виробництві, основи виробництва і використання 

дизельного біопалива, біоетанолу, виробництва 

біогазу, використання біогазу на теплові потреби 

та для отримання електроенергії, механізації 

заготівлі соломи для енергетичного використання 

та виробництва енергетичних культур. 



Регіональні аспекти флористичних і 

фауністичних досліджень : Р32 матеріали 

Першої міжнародної науково-практичної 

конференції (10-12 квітня 2014 р., м. Хотин) / 

відп. ред. І. В. Скільський ; М-во екології та 

природи, ресурсів України, Нац. природи, парк 

«Хотинський» та ін. Чернівці: Друк Арт, 2014. 

368 с. 

У матеріалах конференції представлені 

результати флористичних та фауністичних 

досліджень науковців з України, Російської 

Федерації, Республіки Бєларусь і Румунії за 

такими напрямками: рослинний світ, тваринний 

світ, охорона природи, музейні колекції й історія 

науки. 

Для співробітників наукових установ, 

викладачів і студентів природничих 

спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів біології загальноосвітніх 

шкіл, екологів та краєзнавців. 

 

 

 

 

Мина Ж. В. Аналітико-синтетичне 

опрацювання інформації : навч. посіб. 

Видавництво «Львівська політехніка», 2016. 

196 с. (Серія «Інформація. Комунікація. 

Документація»; вип. 9). 

У навчальному посібнику 

«Аналітико-синтетичне опрацювання інфор-

мації» розглянуто найважливіші теоретичні та 

практичні питання інформаційно- аналітичної 

діяльності, методику організації 

інформаційно-аналітичної діяльності. Особливу 

увагу звернено на найпоширеніші види згортання 

інформації: анотування, реферування та 

створення оглядових документів. 

Для студентів вищих навчальних закладів, 

викладачів, спеціалістів з інформаційної 

діяльності та широкого кола читачів. 



Андерсон Н. В., Скорик М. Л. 

Конкурентоспроможність прикордонних 

регіонів України в умовах євроінтеграції: 

монографія НАН України, Ін-т пробл. ринку 

та екон.-екол. дослідж.  Одеса : ТЕС, 2014. 

228 с. 

У монографії розглянуто 

поняттєво-концептуальні положення розвитку 

прикордонних регіонів і територій в умовах 

регіональної конкуренції та євроінтеграції та 

єврорегіонів як форма розвитку прикордонних 

регіонів на основі транскордонного 

співробітництва. У роботі висвітлені питання 

конкурентоспроможність як фактор- функція 

розвитку прикордонних регіонів України в 

умовах євроінтеграції. 

Розглянуто методичні підходи до підвищення 

конкурентоспроможності прикордоннях регіонів і 

територій в контексті регіонального відтворення та методичні основи кластерної 

моделі підвищення конкурентоспроможності прикордонного регіону (на прикладі 

Одеської області). Центральне місце в роботі відведено організаційно-економічним 

питанням забезпечення конкурентних переваг прикордонних регіонів та 

узагальненню результатів детального аналізу сучасних тенденцій 

соціально-економічного розвитку і конкурентоспроможності прикордонних 

регіонів України. Окремо розглянуто в роботі стратегії соціально- економічного 

розвитку прикордонних регіонів, заснованої на визначенні їх конкурентних 

переваг. 

Розраховано на широке коло наукових працівників, фахівців у галузі економіки 

природокористування та охорони природного середовища, спеціалістів органів 

державного управління, що займаються проблемами впровадження екологічної 

політики. 
 

 

 



 Слабошпицький М. 25 поетів української 

діаспори. Київ: Ярославів вал, 2006. 728 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисенко В. К. Свіча пам’яті: Усна історія 

про геноцид українців у 1932-1933 роках.  Київ: 

ВД «Стилос», 2007.  288 с. 

У книзі на основі матеріалів усної історії 

розкривається глибина трагедії українського 

народу під час Голодомору- геноциду у 1932-1933 

роках. Усні свідчення неспростовно доводять, що 

акція геноциду українських селян була чітко 

спланованою більшовицькою владою Кремля. 
 



 

Тіменик З.  Ідеї філософії релігії у 

контексті української духовної культури: 

30-ті роки XIX ст. - 80-ті роки XX ст.: 

монографія Львів: Видавництво «Львівська 

політехніка, 2014. 312 с. 

На підставі маловідомих (зокрема, і 

архівних) джерел уперше з’ясовано вияви 

філософорелігійних ідей через зв'язки з 

українською духовною культурою крізь 

міжрелігійні комунікації та міждисциплінарний 

простір. Висвітлено різножанрову спадщину 

таких діячів, як О. Новицький, И. Михневич, 

С. Ґоґоцький, П. Юркевич, П. Ліницький, 

В.Зіньківський, М. Бердяєв, Митрополит Іларіон 

(Огієнко), Патріарх Йосиф (Сліпий) та ін. 

Обґрунтовано взаємозумовленість елементів 

симфонії та синтезу у руслі досліджуваних ідей. 

Для філософів, культурологів, 

релігієзнавців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться україністикою. 

 

 

 

 

 

Ломацький М. Країна чарів і краси: 

нариси. У горах Карпатах. Бескидом 

зеленим, у три ряди садженим... /упоряд.: А. 

Алиськевич, О. Семенишин; 

худож.-оформлювач А. Кісь.  Харків: Фоліо, 

2019.  552 с. 

 



Короткі українські регіональні 

літописи / упрядник В. Шевчук. Київ: ТОВ 

«Видавництво «Кліо», 2016.  448 с. 

Книга «Короткі українські регіональні 

літописи» вперше в історії української 

історіографії збирає під спільною обкладинкою 

серію пам’яток із літописів, хронічок, компіляцій 

та реєстрів, складених у XVI-XIX століттях як у 

значних культурних центрах України, так і 

розкиданих по її території, через що називаємо їх 

регіональними. 

Частину історичного матеріалу автори 

запозичували із літописних зведень, а частину 

творили самостійно. Імена складачів бувають і 

відомі, і невідомі. 

Отже, книга – своєрідна історія України, 

зведена з різних чинників. І в цьому особлива її 

вартість як істотного джерела нашого минулого, 

вельми різноманітного фактологічно. 

Для науковців, студентів-істориків, етнологів, релігієзнавців, 

фольклористів, а також тих, хто цікавиться старовиною. 

 

 

 

Ломацький М. 3 Гуцульщини: нариси. 

Верховино, світку ти наш: нариси з 

Гуцульщини.  Том І-ІІ.  Харків: Фоліо, 2019. 

760 с. 



Ломацький М. Гомін гуцульської 

давнини. З гір Карпат. Харків: Фоліо, 2018. 

573 с. 

Ім’я Михайла Ломацького (1886, 

Тернопільщина — 1968, Німеччина) майже 

невідоме читацькому загалу, його знають хіба 

що у вузькому колі гуцулознавців та 

літературних критиків. А проте ця людина 

зробила помітний внесок в українську культуру. 

Етнограф, фольклорист, публіцист, культур-

но-громадський діяч, педагог, Михайло 

Ломацький був закоханий у чарівну природу і 

народ Гуцульщини, збирав та записував 

легенди, притчі, повір’я; як активний член 

товариства «Гуцульщина» чимало сил і часу 

віддав дослідженню та 

художньо-документальному відтворенню 

минувшини гуцульського краю, що і знайшло 

відображення в Його творах «Гомін гуцульської 

давнини» (1961, Мюнхен) та «З гір Карпат» (1967, Мюнхен), що увійшли до цього 

видання, якнайкраще підтверджують слова М. Ломацького, який понад 50 років 

тому писав: «Нема в світі другої країни, яка була б так чарами краси сповита, як 

наша Гуцульщина». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, 

Ленінграда... Вид.: . П. Сергійчук М. І., 2013. 

710 с. 

У пропонованій книзі – розповіді про вихідців з 

України, які з початку заснування 

Санкт-Петербурга брали активну участь не тільки 

будівництва міста, а й створенні його 

архітектурних ансамблів, збагачували культуру й 

мистецтво, робили великі наукові відкриття. 



Ломацький  М.  У горах Карпатах. 
(Видання для молоді). Косів. Писаний 
Камінь. 2018.  196 с. 
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Доброчаєва Д. М. До 100-річчя від дня 

народження / упорядкув. та вступ, стат. 

А. П. Ільїнської. К. : Академперіодика, 2016. 

168 с. 

Праця містить кандидатську дисертацію Д. 

М. Доброчаєвої, присвячену роду Centaurea I у 

флорі України, нарис про життєвий та творчий 

шлях видатного українського ботаніка — 

систематика, фітогеографа, бур’янознавця, 

музеєзнавця, історика ботанічної науки та 

організатора науки, заслуженого діяча науки 

УРСР, лауреата державної премії УРСР у галузі 

науки і техніки, доктора біологічних наук, 

професора Дарини Микитівни Доброчаєвої 

(1916—1995), відомості та фотографії типів 

видів, описаних ученою, та список публікацій 

про неї. 



Юхновський І. Р. Вибрані праці. Економіка. 

Львів: Видавництво Національного університету « 

Львівська політехніка», 2005. 864 с. 

У другій книзі вибраних праць І. Р. 

Юхновського наведено результати досліджень 

економічного і виробничого стану основних 

галузей виробничої діяльності України. 

Дослідження ці виконані автором і під його 

керівництвом членами Міжвідомчої 

аналітично-консультативної ради при Кабінеті 

Міністрів України на основі статистичних даних 

та матеріалів широких обговорень із фахівцями 

кожної із розглядуваних галузей. Матеріали 

мають аналітичний та рекомендаційний характер 

для спеціалістів і керівників відповідних галузей. 

Для працівників, спеціалістів виробництва, 

керівників установ та організацій. 

 

 

 

 

Юхновський І. Р. Вибрані праці. 

Політика. Львів: Видавництво «Львівська 

політехніка», 2010.  566 с. 

У третьому томі «Вибраних праць» І. Р. 

Юхновського, який продовжує видання, 

започатковане у 2005 році, містяться виступи і 

статті, присвячені різноманітним аспектам 

державного будівництва України та аналізу 

політичних подій, які відбувалися в Україні 

впродовж 1990-2010 років - часу депутатства І. Р. 

Юхновського у Верховній Раді України та 

керування Українським інститутом національної 

пам’яті. 

Для студентів, аспірантів, наукових 

працівників у галузі політології та новітньої 

історії України, а також широкого кола читачів. 

 

 



Корж І. Ф.  Адміністративно-правове 

регулювання відносин у сфері державної безпеки 

України. Монографія.  В.: ТОВ «Нілан-ЛТД», 

2013.  384 с. 

Монографію присвячено адміністративно- 

правовим проблемам регулювання відносин у сфері 

державної безпеки України. Комплексно досліджено 

генезис таких історичних феноменів, якими є 

поняття «безпека» та «державна безпека»; наведено 

їх визначення, які базуються на ціннісному, 

гуманістично-цивілізаційному підході, 

трансформованому у методологію соціального 

аналізу; здійснено аналіз та розкрито особливості, 

які притаманні адміністративно-правовим 

(безпековим) відносинам. 

Базуючись на визначених загальною теорією 

держави і права основних ознаках і рисах держави, 

розкрито систему адміністративного управління відносинами у сфері державної 

безпеки, визначено правові статуси її суб’єктів, підстави виникнення 

адміністративно-правових (безпекових) відносин у даній сфері та розкрито їх види. 

Досліджено стан, висвітлено проблеми та запропоновано шляхи удосконалення 

адміністративно-правового регулювання відносин у сфері державної безпеки. 

Монографія стане в пригоді дослідникам та практикам у сфері державної 

безпеки. Автор готовий до плідної співпраці та наукових дискусій із зазначеної 

проблеми. 



 

Кирилюк Є. М. З Аграрний ринок в умовах 

трансформації економічних систем 

монографія / Кирилюк Є. М. К. : КНЕУ, 2013. 

571 с. 

У монографії обґрунтовано 

теоретико-мегодологічні положення і практичні 

рекомендації щодо розвитку аграрного ринку в 

умовах трансформації економних систем. 

Розкрито тенденції трансформації структури 

аграрного ринку на сучасному етапі 

науково-технічного прогресу. Проаналізовано 

механізми регулювання аграрного ринку в 

розвинутих країнах і тенденції їх модифікації в 

період постіндустріальної трансформації та 

глобалізації світогосподарських зв′язків. 

Запропоновано концептуальні підходи до 

удосконалення економічних відносин. 
 

 

 

 

 

 

 

Ходаківська О. В., Могильний О. В.  

Селянське питання - від общинного 

землеволодіння до експансії агрохолдингів : 

монографія Національний науковий центр 

«Інститут аграрної економіки». Київ: ННЦ «ІАЕ», 

2020.184 с. 
Висвітлено результати 

економіко-історичного аналізу відповідності 

аграрних відносин рівню і характеру розвитку 

продуктивних сил, які мали місце за останні 

півтора століття на землях України, розділеної 

між різними імперіями. Розкрито причини та 

наслідки величезних людських жертв серед 

українських селян та безпрецедентних 

матеріальних втрат селянських господарств, що 

були покладені на вівтар справедливого 

вирішення земельного питання в умовах 

грабіжницької колоніальної політики метрополій. Запропоновано інституційну 

модель справедливого вирішення селянського питання в умовах запровадження 

ринкового обігу прав на сільськогосподарські землі. 

Розраховано на вчених та науково-педагогічних працівників, управлінців 

органів державної влади й органів місцевого самоврядування, молодих науковців і 

студентів, а також на всіх, хто опановує уроки аграрної історії України. 



Макар Ю., Горний М., Макар В., 

Салюк А. Від депортації до депортації. 

Суспільно-політичне життя 

холмсько-підляских українців: (1915-1947). 

Дослідження. Спогади. Документи. У 3-х 

томах. Том 1. Чернівці: Букрек, 2011. 880 с. 

На базі зібраних в архівах України, Польщі та 

Канади матеріалів, з залученням опублікованих 

документів і значної кількості наукових 

опрацювань автори виклали своє бачення долі 

українців Холмщини та Південного Підляшшя від 

їх вивезення углиб Росії під час Першої світової 

війни, їх переживань у складі міжвоєнної Польщі, 

під час Другої світової війни, евакуації 

(депортації) на підставі Угоди від 9 вересня 1944 р 

до УРСР і ганебної акції Вісла — депортації в 

кордонах повоєнної 

Публікація запланована у вигляді тритомника. Зміст першого з них складають 

дослідницькі розділи. 

Видання здійснюється заходами МПП ВКФ ГЕЛІКОН, а також за підтримки 

Меморіального фонду ім. Теодоти та Івана Климів, Вічного фонду Целестина й 

Ірини Суховерських і Меморіального фонду ім. Марусі Онищук та Іванка Харука 

з Канадського інституту українських студій в Альбертському університеті. 

 
 

 
Вимір раціональності як чинник 

європейської інтеграції України. Київ: 
Наукова думка, 2014.  
 

 

 

 

  



 

Гайдуцький П. І. Біль за  Україну  

Київ:  ДКС Центр,  2019.  656 с .  

Ця книга  про внутрішні  та  зовнішні ,  

політичні  та  економічні  потрясіння  та  

виклики,  що випали на долю України  -  

загрожували ї ї  державності  та  

зумовлювали вболівання  за  неї .  

Підготовлено на  основі  виступів та  

інтерв 'ю Президента України 

(1994-2005 рр. )  Л.  Кучми з  про блемних 

питань формування націо нальної  єдності  

українського  народу та  зміцнення  

української  державності .  

Для тих ,  кому болить за  Украї ну.  
 

 

 

 

 

 

Ландшафтознавство: стан, проблеми, 

перспективи: Матеріали міжнародної наукової 

конференції присвяченої 70-річчю заснування 

кафедри фізичної географії, 60-річчю діяльності 

Львівської школи ландшафтознавства, 110- 

річчю з дня народження професора 

К. І. Геренчука і 80-річчю з дня народження 

професора Г. П. Міллера (24-27 вересня 2014 р.).  

Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2014.  198 с. 

Збірник містить матеріали доповідей, які 

охоплюють різні аспекти вчення про ландшафт: 

історію, теорію, методику і практику. Більшість 

порушених питань історії ландшафтознавства, 

теорії ландшафтознавчих досліджень та методики 

комплексних географічних досліджень більш детально розкриті у Віснику 

Львівського університету серія географічна (вип. 48, 2014). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилюк К. М. Флора судинних рослин 

регіонального ландшафтного парку 

«Надсянський». Київ: Наукова думка, 2012. 356 с. 
У монографії вперше наведено повний список 

спонтанної флори судинних рослин регіонального 

ландшафтного парку Надсянський , який налічує 645 

таксонів видового рангу. Проаналізовано 

систематичну структуру флори та її синантропний і 

раритетний компоненти. Досліджено фіто- 

ценотичну приуроченість 24 видів, занесених до 

Червоної книги України (2009), що трапляються на 

території парку. 

Для ботаніків, географів, екологів, фахівців з 

охорони природи, викладачів і студентів 

природничих факультетів вищих навчальних 

закладів. 

 

Нікітенко К. 1941: Злочин і покарання. 

Причини поразок  Червоної армії.  Львів: Тріада 

Плюс, 2014.  249 с. 

Історичне розслідування, яке присвячене подіям 

1941 року. На скільки запрограмованим був початок 

найкривавіщого конфлікту в  історії людства - 

Другої світової війни і хто несе персональну від-

повідальність за її розв’язання? У чому полягала 

«несподіваність» нападу Німеччини на СРСР і чи 

були закономірними страшні поразки Червоної 

армії у початковий період війни і чи можна було їх 

уникнути? Якими були дії вищого керівництва армії 

і держави напередодні війни і як здійснювалася 

підготовка до можливого відбиття агресії? Як 

насправді проходила евакуація в Україні і наскільки 

небезпечним для ворога став рух народних месників-партизанів? 

І нарешті, важливе питання, яке неодноразово задавали собі люди і в тилу, і 

на фронті, і в роки війни, і через десятки років по її завершенні — хто винен? Хто 

винен у трагедіях оточених і знищених армій, розстріляних партизанських груп, 

померлих військовополонених? Ким були ті люди, на кого офіційна влада поклала 

хрест «спокутувати провину» поразок 1941 року? У чому полягала їх вина і чи була 

вона взагалі? 

Ці та інші питання висвітлені у запропонованій книзі. Видання розраховане 

на студентів і викладачів історичних, економічних, юридичних факультетів вузів, 

широке коли читачів, які цікавляться історією України. 



 

ЄРМАКОВА Н. Березільська  культура: 

Історія, досвід / Інститут проблем сучасного 

мистецтва Національної академії мистецтв 

України. Київ: Фенікс, 2012.  512 с.  

Монографію присвячено березільській 

культурі, яка постала в процесі реформування 

украінського театру Лесем Курбасом 

(1887-1937). Вперше у вітчизняному 

театрознавстві феномен цієї культури Д 

розглядається в своїй унікальній цілісності і 

вражаючому структурному розмаїтті на тлі 

бурхливого мистецького процесу кінця 1910 - 

початку 1930-х років XX століття. У книзі 

відтворена творча практика Молодого театру 

(1917-1919), Кийдрамте (1920-1921), 

Мистецького Об'єднання «Березіль» 

(1922-1926), театру «Березіль» (1926-1933). 

Особливу увагу приділено аналізу першої 

української режисерської школи та 

професійному становленню таких режисерів як Ф.Лопатинський, Б.Тягно, 

Г.  Ігнатович, В. Василько, Я. Бортник, Л. Дубовик, В. Скляренко, Б. Балабан, К. 

Діхтяренко та ін. Проаналізовано всі вистави цієї режисерської генерації та 

вистави Л. Курбаса в контексті програмних цілей березільської сценічної 

культури актуальної до сьогодні. 

Книга розрахована на практиків, теоретиків театру, студентів профільних 

творчих ВУЗів, а також усіх тих, хто цікавиться історією української авангардної 

культури. 

 


