
Монографії 
 

1. Бонь О. І. Академік Олекса Петрович Новицький : наукова та 
громадська діяльність : моногр. / О. І.  Бонь. – К.: Рідний край, 2004. – 219 с. – 
ISBN 966–02–3331–0. 

Анотація. У монографії розкривається життєвий та творчий шлях 
відомого українського ученого, академіка ВУАН О.П. Новицького, який стояв біля 
витоків українського музейництва, формування системи охорони пам’яток історії 
та культури, відіграв важливу роль у збереженні національної самосвідомості 
українського народу першої третини XX ст. 

Для викладачів, вчителів, студентів вищих навчальних закладів, всіх, хто 
цікавиться історією України, історією культури українського народу. 

Зміст 
1. Наукова та організаторська діяльність академіка О.П. 

Новицького: історіографія проблеми. 
2. Олекса Петрович Новицький в контексті українського наукового 

і культурного життя кінця XIX – початку 30-х рр. XX століття. 
2.1. ........................................... Формування світоглядних переконань 

та громадянської позиції ученого. 
2.2. Основні напрямки наукових досліджень. 
3. Пам’яткоохоронна діяльність академіка О.П.Новицького. 
3.1. Перші кроки в збереженні і дослідженні пам’яток історії та 

культури (кін. XIX – поч. 20-х рр. XX ст.). 
3.2. О.П.Новицький як організатор і керівник Софійської комісії 

ВУАН. 
4. Місце і роль О.П. Новицького в становленні українського 

музейництва 20-30-х рр. XX ст. 
4.1. О.П.Новицький як ініціатор створення музейних закладів Києва. 
4.2. Реалізація проекту створення Музею українських діячів науки і 

мистецтва: пошукова і науково-дослідна робота. 
4.3. Систематизація колекцій Українського театрального музею та 

розробка наукових засад його експозиції. 
Висновки 
Перелік умовних позначень. 
Примітки. 
Додаток І. Список персоналій 
Додаток II. Хронологія життя і діяльності академіка Олекси Петровича 

Новицького. 
Додаток III. Бібліографія основних праць академіка Олекси Петровича 

Новицького. 
 
 
2. Зінченко А. Л. Благовістя національного духу. Українська церква на 

Поділлі в першій третині ХХ ст.: моногр. / А. Л. Зінченко. – К. : Освіта, 1993. – 
256 с. – ISBN–5–330–02887–6. 



Анотація. У книжці на основі великої кількості досліджень зарубіжних  
авторів, документів більшовицьких партійних  комітетів, ГПУ та інших 
державних установ, а також фонду Української Автокефальної Православної 
Церкви висвітлено драматичну долю національної Церкви на Поділлі у першій 
третині ХХ ст.,  відтворено процес становлення Національної Церкви в краї, 
подано виразні характеристики учасників цього процесу. 

Зміст 
 Вступ 
1. Від української церковної традиції – до Української Церкви 
2. Становлення національної Церкви на Поділлі 
3. Церковне життя у повітах / округах / 
1. Гайсинщина 
2. Липовеччина 
3. Брацлавщина 
4. Кам’янеччина 
5. У Вінниці й довкола неї 
6. Проскурівщина 
 4.  Адміністративний лад УАПЦ на Поділлі й боротьба за зміцнення 

організаційної єдності Церкви 
 5. БОПУПАЦ: між ГПУ й автокефалією 
 6. Під прицілом державної політики 
 7. Опір подолян церковній політиці більшовиків 
 8. Хресна дорога Української Церкви 
 9. Заключне слово 
 
3. Зінченко А. Л. Церковне землеволодіння в політиці царизму на 

правобережній Україні наприкінці  XVIII- першій половині ХІХ століття : 
моногр. / А. Л. Зінченко. – К., 1994. – 177 с. –  ISBN 5–7707–6373–6 

Анотація. У монографії на широкому колі архівних та опублікованих 
джерел розкриваються особливості функціонування церковних маєтків в 
системі політичних. Соціальних, конфесійних та національних відносин на 
Правобережній Україні в останній чверті XVIII – першій половині ХІХ ст. 
Автор порівнює статус церковних маєтків у пізній Речі Посполитій та 
Російській імперії, розкриває мотиви, етапи та наслідки їх секуляризації. 

Однією з вузлових тем дослідження є доля селян у маєтках духівництва, 
характеристика їхнього господарства, взаємин з адміністрацією маєтків, 
владою. 

Монографія розрахована на науковців, студентів, викладачів, краєзнавців.  
Зміст 
Церковні маєтки на Правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку 

XIX ст. 
1. Маєтки духівництва на Правобережній Україні в системі соціально-

політичних відносин кінця XVIII – початку XIX ст. 
2. Склад церковних маєтків 
Функціонування церковного маєтку на Правобережній Україні наприкінці 



XVIII – у 40-х роках XIX ст. 
3. Фільварок і рентні відносини 
4. Селяни церковних маєтків 
5. Вихід на ринок 
Секуляризація церковних маєтків на Правобережній Україні 
6. Питання про церковну власність у 20-і – на початку 30-х років ХІХ 

ст. Передача в казенне відомство маєтків закритих монастирів 
7. Реформа державного села й підготовка повної секуляризації 

церковних маєтків у західних губерніях 
8. Передача церковних маєтків на Правобережній Україні до складу 

державних маєтностей 
Наслідки секуляризації 
9. Колишні церковні маєтки в системі державного села 
Відшкодування духівництву за втрачені маєтки. Фіскальний аспект 

секуляризації 
 
 
4. Зінченко А. Л. Визволитися вірою. Життя і діяння митрополита Василя 

Липківського : моногр. / А. Л. Зінченко. – К.: Дніпро, 1997. – 423 с. – ISBN 5–
308–01663–1. 

Анотація. У монографії аналізується духовна спадщина видатного 
українського церковного реформатора, педагога, перекладача, митрополита 
Української автокефальної православної церкви Василя Липківського. Праця 
написана на основі архівних документів і досліджень вітчизняних та 
зарубіжних істориків. 

Зміст 
Вступ 
Українське національне відродження і православне духівництво 
1. Доба національного відродження: зміст, соціальна палітра, 

періодизація 
2. Біля початків національного відродження 
3. Наперекір заборонам: нові набутки українського руху 
4. Духівництво в українському національному русі наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ ст. 
5. Проблеми українського церковного життя в програмах українських 

політичних партій кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Християнська республіка митрополита Василя Липківського 
6. На шляху до великого служіння 
7. В авангарді національних церковних змагань 
8. Біля стерна Української церкви 
9. Холодне літо 1933-го 
Творча спадщина 
10. Василь Липківський як історик 
11. Знамення українського духу 
12. Василь Липківський – ідеолог українського духовного відродження 



Заключне слово 
Покажчик імен 
 
 
5. Зінченко А. Л. Митрополит Василь Липківський : моногр. / А. Л. 

Зінченко. – К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2007. – 63 с. – ISBN 966–8968–03–4. 
Анотація. У нарисі висвітлюється духовна спадщина видатного 

українського церковного реформатора та національного проводиря, педагога, 
проповідника й перекладача, Засновника Української автокефальної 
православної церкви 1920- років, її митрополита – Василя Липківського. 
Орієнтований на широке коло читачів – учнів, студентів, учителів, усіх, хто 
цікавиться українською історією. 

Зміст 
 Переднє слово 
Православне духівництво Наддніпрянщини в українському національно-

культурному русі в ХІХ ст. 
Національна церква як політична програма 
Літа молодості та громадського змужніння Василя Липківського 
Пора зрілості 
В авангарді національних церковних змагань 
Історичний церковний Собор 
Біля стерна Української церкви 
Творча спадщина 
Знамення українського духу 
Сумарій 
Література 
 

 
6. Зінченко А. Л. Нариси історії подільського селянства 1930–1917 ׃ рр. : 

моногр. / А. Л. Зінченко. – Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 
2008. – 344 с. – ISBN 978–966–2024–34–0. 

Анотація. На основі широкого кола архівних, опублікованих документів і 
сучасних досліджень висвітлено земельну політику урядів УНР, Гетьманату, 
Директорії та більшовицького режиму. Показано, як подільські селяни 
обстоювали господарську самостійність в умовах брутального податкового та 
соціально-політичного тиску московської окупаційної влади. Висвітлено участь 
подільського селянства в антибільшовицькому русі першої половини1920-х та в 
повстанні проти насильницької колгоспизації на початку 1930-х рр. 

Зміст 
 Переднє слово 
1. Земельне питання на Поділлі в добу визвольних змагань 
2. Націоналізація землі, воєнний комунізм і перше розкуркулення 
3. «…З нас деруть шкуру і заберуть останнє» 
4. Селянство Поділля у повстанському русі 1919–1926 рр. 
5. Вижити в лещатах 



6. Селянська пайка в будівництві «пролетарського» соціалізму 
7. «…Людей знову вже на панщину женуть» 
8. «Зброєю заспокоїти маси, а після того провести роз’яснювальну 

роботу» 
Прикінцеве слово 
Географічний покажчик 
Іменний покажчик 
 

7. Іваницька  О. М. Державне регулювання розвитку фінансової 
інфраструктури : моногр. / О. М. Іваницька. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 276 
с. 

Анотація. У монографії розкривається сутність фінансової 
інфраструктури, її види та складові. Значна увага приділяється аналізу стану та 
напрямам державного регулювання формування і розвитку фінансової 
інфраструктури на сучасному етапі економічних трансформацій. Розглядаються 
проблеми становлення формувань фінансової інфраструктури на 
національному, регіональному та міжнародних рівнях. 

Зміст 
Передмова 
Розділ 1. 
Теоретико-методологічні основи дослідження функціонування фінансової 

системи та фінансових ринків. 
Розділ 2. Фінансова інфраструктура як об’єкти державного регулювання. 
Розділ 3. Інфраструктура регіонального фінансового ринку 
Розділ 4. Механізми державного регулювання фінансових ринків і шляхи 

його вдосконалення. 
Розділ 5. Вплив глобалізованого середовища на розвиток інфраструктури 

фінансових ринків України. 
Післямова. 
Додатки. 
Список використаної літератури. 
 

8. Іваницька  О. М.  Зміцнення місцевих фінансів шляхом здійснення 
муніципальних запозичень  / О. М. Іваницька // Бюджетна політика у 
контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : [кол. моногр.]. 
– К., 2004. – Т. 5. – С. 107–148. 

Анотація. У монографії в авторській частині розглядаються питання 
здійснення запозичень муніципальними органами влади. Детально 

досліджується американський досвід випуску та управління муніципальними 
цінними паперами, показано європейський підхід до зміцнення джерельної бази 

місцевих органів влади. Значна частина роботи присвячена досвіду випуску 
цінних паперів місцевих органів влади в Україні, виділено етапи становлення та 

розвитку цього ринку. 
 

9.  Іваницька  О. М. Сучасні кар’єрні системи і гендерне питання   / О. М. 



Іваницька  // Гендерні аспекти державної служби : [ кол. моногр.]. – К., 
2002. – С. 179 –231.  

Анотація. У авторському розділі визначено роль видатних жінок ХХ ст.. 
на керівних посадах; історичні аспекти залучення слов’янських жінок до 
професійної діяльності; доступ жінок до високих посад у різних кар’єрних 
системах; кар’єра жінки на державній службі та в економіці в розвинутих і 
перехідних економіках; оцінку можливостей кар’єрного зростання української 
жінки – державного службовця; спрямування суспільства в напряму створення 
умов для професійного зростання жінки. 

 
10. Калашникова С. А. Организация процесса создания дистанционных 
курсов в высшем учебном заведении  / С. А. Калашникова  // Теория и 
практика дистанционного обучения : [колл. моногр.] / под ред. Е. С. 
Полат. – М., 2003. – С. 112–115.  
Анотація. Монографія присвячена висвітленню теоретико-
методологічних засад і практичного досвіду запровадження 
дистанційного навчання. 
 
 
 

11. Крушельницька Т. П.  
Державне регулювання спеціальними монополіями в Україні : наук. моногр. / 
[кол. авт. ; за заг ред. В. Г. Бодрова ]. – Х.: Вид–во "Константа", 2005. – 320 с.  

Анотація. В монографії проаналізовані теоретичні і методологічні основи 
побудови  державної антимонопольної політики. Досліджуються проблеми 
державного регулювання спеціальних монополій, генезис інституційних та 
функціональних механізмів управління виробництво, обігом та споживанням  
алкогольно-тютюнової продукції. Визначені  шляхи вдосконалення 
організаційної структури управління сферою діяльності спеціальних монополій.   

Зміст  
Вступ  
Розділ 1.Історичний досвід і теоретичні засади  державного регулювання  

монополістичної діяльності. 
Розділ2. Спеціальні монополії як об’єкт  теоретичного аналізу і 

регулювання в трансформаційній економіці. 
Розділ 3. Формування системи державного регулювання виробництва та 

обігу алкогольно-тютюнової продукції в Україні. 
Розділ4. Шляхи удосконалення державної політики регулювання 

спеціальних монополій у сфері алкогольно-тютюнової продукції. 
Висновки.  
Список використаних джерел 
Додатки.  
 

12. Молчанов І. М. Машинні методи розв’язування задач прикладної математики. 
Алгебра, наближення функцій, звичайні диференціальні рівняння : моногр.  /  І.  М.  



Молчанов. – К. : Наук.  думка,  2007. – 552 с. –   ISBN  978–966–00–0669–0. 
Анотація. Описано – методику досліджень та алгоритми розв’язування 

математичних задач з наближено заданими початковими даними на 
комп'ютерах, а також аналіз достовірності машинних розв’язків науково-
технічних задач, що зводяться до задач обчислювальної математики. Для 
кожного класу задач обчислювальної математики (системи лінійних 
алгебраїчних рівнянь, алгебраїчна проблема власних значень, системи 
нелінійних рівнянь, задачі з початковими умовами для систем звичайних 
диференціальних рівнянь і наближення функцій) розглянуті чисельні методи 
розв’язування задач і методологія їх дослідження, які можуть бути використані 
при розв’язуванні нестандартних (некласичних) задач; описано труднощі, які 
можуть виникати при машинній реалізації алгоритмів, а також методику аналізу 
достовірності одержуваних розв’язків; аналізується сучасний стан і 
перспективи методів розв’язування кожного класу задач. 

Для тих, хто займається постановкою і розв’язуванням науково-технічних 
задач з наближено заданими вихідними даними на комп’ютерах, аспірантів і 
студентів старших курсів як інженерних, так і фізико-математичних 
спеціальностей. 
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Анотація. Монографія присвячена розробці та дослідженню паралельних 
алгоритмів розв’язування основних класів задач обчислювальної математики на 
паралельних комп’ютерах: систем лінійних алгебраїчних рівнянь, алгебраїчних 
проблем власних значень, нелінійних рівнянь і систем та задач з початковими 
умовами для систем звичайних диференціальних рівнянь першого порядку. 
Представлено у вигляді алгоритмів велику різноманітність методів, які, 
враховуючи властивості розв’язуваних задач та наближеність вихідних задач, 
дозволяють розв’язувати конкретні задачі за мінімальний час і, як правило, з 
досягненням даної точності або з оцінкою вірогідності одержаних результатів. 
Фактично алгоритми доведені до рівня обчислювальних схем розв’язування 
задач на паралельних комп’ютерах. Описані інтелектуальні програмні засоби 
розв’язування задач з наближеними вихідними даними, що базуються на 
наведених алгоритмах. На прикладах розв’язування прикладних задач показано 
застосування алгоритмічного та інтелектуального програмного забезпечення. 

Для тих, хто розв’язує науково-технічні задачі на паралельних 
комп’ютерах, аспірантів та студентів старших курсів відповідних 
спеціальностей. 
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15. Надтока Г. М.  Православна церква і процес українського національного 
відродження : моногр. / Г. М. Надтока. – К. : Прайм, 1996. – 112 с.  – ISBN 966–7530–
17–Х. 

Анотація. В науковій монографії показано закономірність підключення 
православної церкви до процесів українського національного відродження ХІХ 
– початку ХХ ст. З’ясовано, зокрема, внесок українського православного 
духовенства у відродження національних культурних та віросповідних 
традицій, а також особливості участі духовенства в національно-політичних 
процесах. Значна увага приділена русифікаторській політиці Російської 
православної церкви в Україні. 

Зміст 
Розділ І. Історичні передумови національного піднесення українського 

духовенства. 
Розділ ІІ. Національний рух українського духовенства у галузі церковно-

культурній. 
Розділ ІІІ. Національно-політичне піднесення православного духовенства 

в Україні.  
Розділ IV/ Український напрямок місії російського православ’я. 
 

16.  Надтока  Г.  М.  Православна  церква в Україні 1900-1917рр. : соціально - 
релігійний аспект : моногр.  /  Г.  М. Надтока. – К. : Знання, 1998. – 272 с. –ISBN 966 –
7537–17– Х. 

Анотація. В монографії представлена комплексна – характеристика 
інституційного розвитку православної церкви 1900-1917 рр., включаючи 
проблеми кадрового складу духовенства, духовної освіти, системи управління 
православної церкви. Важлива увага приділена проблемам участі православного 
духовенства в суспільно-політичних та економічних процесах, які розгорталися 



в Україні в період трьох російських революцій та світової війни. 
Зміст 
Розділ І. Стан та реформи православної церкви в Україні. 
Розділ ІІ. Православ’я в системі міжконфесійних відносин в Україні. 
Розділ ІІІ. Еволюція ролі церкви в системі суспільних відносин. 

 
17. Надтока  Г. М. Римо - католицька церква в Україні часів Російської імперії (1772-
1917)  /  Г.  М. Надтока  // Католицизм : [кол. моногр.]. – К.,  2001. – 598 с. – ISBN 966 –
7742–09 –1. 

Анотація. В розділі колективної монографії представлені шляхи 
проникнення й способи утвердження римо-католицизму на українських землях. 
З’ясовані основні етапи та тенденції його інституційного розвитку. Виявлені 
особливості взаємодії римо-католицької церкви з державою та іншими 
конфесіями, а також характер її впливу на суспільні, у тому числі національні 
процеси.  

 
18. Стороженко  О.  М.  Адміністративно - правова кваліфікація зловживань 
монопольним становищем на ринку України :  моногр.  / О.  М. Стороженко. – К. : 
КНТЕУ,  2009. – 164 с. 

Анотація. Дослідження адміністративно-деліктних правовідносин, що 
виникають при зловживанні монопольним становищем на ринку, змісту 
адміністративно-деліктних норм, якими передбачена відповідальність 
керівників (розпорядників кредитів) підприємств-монополістів (об’єднань, 
господарських товариств) та підприємців за монополістичні зловживання.  

Зміст 
ПЕРЕДМОВА Ошибка! Закладка не определена. 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ Ошибка! Закладка не определена. 
1.1. Поняття “кваліфікація адміністративного проступку” Ошибка! 

Закладка не определена. 
1.2. Місце і роль кваліфікації адміністративного проступку в процесі 

правозастосування Ошибка! Закладка не определена. 
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ НА 
РИНКУ Ошибка! Закладка не определена. 

2.1. Ґенеза поняття “зловживання монопольним становищем” у 
законодавстві України Ошибка! Закладка не определена. 

2.2. Юридична відповідальність за зловживання монопольним 
(домінуючим) становищем на ринку: сучасний стан та перспективи правового 
регулювання Ошибка! Закладка не определена. 

РОЗДІЛ 3. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ 
(ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ НА РИНКУ: АДМІНІСТРАТИВНО-
ДЕЛІКТНИЙ АСПЕКТ Ошибка! Закладка не определена. 

3.1. Об’єкт зловживання монопольним (домінуючим) становищем на 
ринку Ошибка! Закладка не определена. 



3.2. Об’єктивна сторона зловживання монопольним (домінуючим) 
становищем на ринку Ошибка! Закладка не определена. 

3.3. Суб’єкт зловживання монопольним (домінуючим) становищем на 
ринку Ошибка! Закладка не определена. 

3.4. Суб’єктивна сторона зловживання монопольним (домінуючим) 
становищем на ринку Ошибка! Закладка не определена. 

ПІСЛЯМОВА 148 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Ошибка! Закладка не 

определена. 
 

19. Плющ  М. Р. Промисловість України у 80-ті – 90-ті роки : люди, 
проблеми, уроки : моногр.  / М. Р. Плющ. – К.: Ін-т історії України  НАН 
України,  2002. – 335 с. –  ISBN 966–02–2527– Х. 

Анотація. Монографія присвячена дослідженню проблем розвитку 
промисловості України у 80-90-і роки ХХ ст. У монографії на широкій 
фактологічній базі простежуються трансформаційні процеси у провідних 
галузях промислового виробництва: паливно-енергетичній, металургійній, 
хімічній, машинобудівному комплексі. У роботі знайшли також відображення 
питання науково-технічного прогресу, роздержавлення і приватизації, 
становлення різних форм власності, з’ясовано тенденції промислового 
виробництва в кінці 90-х років ХХ ст. 

Зміст 
Вступ 
1. Деформації промислового виробництва у 80-і роки 
2. На шляху до ринкових відносин 
3. Загострення кризових явищ 
4. Суперечливість розвитку промисловості в середині 90-х років 
5. Проблеми індустріального розвитку України в умовах незалежності 
6. Труднощі реалізації науково-технічного потенціалу 
7. Роздержавлення і приватизація в Україні в 90-і роки. Проблеми і 

уроки 
8. Тенденції промислового виробництва 
9. Промисловість України в кінці 90-х років 
Висновки 
 

20. Тарасенко  О.  О.  Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському 
університеті у 1834 – 1884 рр.  : моногр. / О. О. Тарасенко. – К.: Логос, 1995. – 
276 с. – ISBN 5– 87534–250–1. 

Анотація. У монографії  досліджується формування наукової школи істориків 
Київського університету ХІХ ст. у процесі становлення та розвитку історичної освіти і 
науки, висвітлюється творчий доробок істориків В.Ф. Домбровського, М.І. Костомарова, 
П.В. Павлова, І.В. Лашнюкова, В.С. Іконникова, В.Б. Антоновича, діяльність цих вчених у 
наукових установах України, внесок у розробку спеціальних історичних дисциплін у ХІХ 
ст.  

Науковий аналіз архівних і друкованих джерел, історіографічної літератури 



дозволяє визнати представників класичної наукової школи Київського університету 30 – 
80-х рр. ХІХ ст. фундаторами української національної історичної освіти і науки, які 
започаткували вивчення, розробку і видання документальної історії України та 
спеціальних історичних дисциплін.  

Для науковців, викладачі і студентів гуманітарних факультетів, вчителів і учнів 
шкіл, ліцеїв, гімназій при підготовці лекцій, спеціальний курсів, семінарських занять з 
вітчизняної історії та історії культури України.  

Зміст 
Вступ. 
Розділ перший. Історична освіта в Київському університеті. 
Розділ другий. Наукова розробка проблем історії Росії та України вченими 

Київського університету. 
Розділ третій. Діяльність вчених Київського університету в наукових установах 

України. 
Висновки. 
Примітки. 
Список джерел та літератури. 
Додатки . 

 
 
 


