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Виставковий проект «ЯВЛЕННЯ. Пам’ятки
Братського монастиря» – це безпрецедентний
випадок представлення мистецтва українського
бароко за допомогою сучасних технологій,
унікальне поєднання наукового дослідження
завідувачки відділу давнього мистецтва НХМУ
Галини Бєлікової та інноваційного дизайну
експозиції художника Івана Світличного.

У виданні викладено історію створення,
побутування, реставрації і дослідження пам’яток
Київського Братського Богоявленського
монастиря. За підсумками досліджень окреслено
місце ікони Братської Богоматері, історію
становлення і поширення її іконографії в
українських землях, роль іконографії в братському
русі. Визначено ікони з іконостасу Богоявленського
собору, виготовленого на замовлення Івана
Мазепи, встановлено дату його виконання та
подано короткий опис. Суттєвим результатом
дослідження стало доповнення уявлень про
Київську школу малярства кінця 17 століття.

«Коронація слова»,
Науково-довідкового видання присвяченого 20-
річчю Міжнародного літературного конкурсу
«Коронація слова», яке здійснене Видавництво
«Світ Успіху» за грантовою програмою Знакові
події для української культури — програма УКФ та
у тісній співпраці з командою «Коронації слова».
Видання ознайомлює читачів з результатами
подвижницької праці його засновників і меценатів
Тетяни і Юрія Логушів, що спричинило
народження «третьої хвилі» письменників в
українській літературі від часу становлення
незалежності України.

У виданні вперше надано систематизовану
інформацію про авторів-переможців конкурсу,
історію і розвиток «Коронації слова», про
тенденції літературного процесу крізь призму
світоглядного бачення сучасних письменників —
активних рушіїв українського відродження.
Читачу буде цікаво дізнатися про найновіші
видання, факти з життя «коронованих авторів».



Українські козаки 1775–1945 (ілюстрований
військово-історичний довідник).
С.І. Дьомін, С.В. Кочкін
Видавничий дім "АртЕк"
У книзі здійснено першу спробу в науково-популярній
формі показати бойовий шлях Українського козацтва у
складі армій різних країн – від ліквідації Запорозької
Січі (1775) і до закінчення Другої світової війни (1945).
У ній розкрито основні героїчні звитяги
Чорноморського та Кубанського козацьких військ, а
також інших козачих військових формувань і
підрозділів, сформованих із українських козаків.
Авторами досліджено внесок українських воїнів від
рядового до генерал-фельдмаршала в розвиток
військової справи та перемоги армій, у складі яких
вони воювали. Відтворено славетну й трагічну історію
українців-козаків під час визвольного руху 1917–1921
років.
Видання буде корисне усім, хто цікавиться військовою
історією України.
Фотографії та ілюстрації з власного архіву автора.

Податковий кодекс України
Із змінами та доповненнями , станом на 01 березня 2019
року.
Офіційний текст

У виданні представлений Податковий Кодекс України
із змінами і доповненнями.

Видавництво «Правова єдність», 2019 р.

Закон України "Про забезпечення
функціонування української мови як
державної". Науково-практичний
коментар
Автор: Екатерина Чижмарь
Пропоноване видання розраховане на широке коло
читачів та практикуючих правників, викладачів та
студентів юридичних факультетів, керівників,
посадових осіб і працівників підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, ЗМІЮ
громадських організацій, релігійних організацій,
творчих спілок.

Видавничий дім «Професіонал»
Рік видання 2019



Закон України «Про іпотеку». «Про
іпотечне кредитування». «Про іпотечні
облігації». «Про заставу». Науково-
практичний коментар
Під редакцією Наталі Кузнєцової

Пропонований збірник з питань законодавства України про
іпотеку та іпотечне кредитування містить науково-практичні
коментарі до основних нормативних актів. Редакції законів
станом на листопад 2019 року. Також додається збірка
похідного та іншого профільного законодавства. Додатково
пропонується актуальна судова практика – правові позиції
новітнього Верховного Суду з питань іпотеки.

Видавничий дім  «Професіонал»
Рік видання 2019

«Навіщо нам податки. Держава як
спільний бізнес» Нариси за редакцією Наталії
Ковалко та Віктора Мельника. К.: ТОВ «Якабу Паблішинг»,
2019. 240 с. іл.
— путівник по історії і теорії суспільного добробуту,
створений інтернаціональною командою авторитетних
учених.

Книга – міжнародний проект. Колектив співавторів –
філософи, психологи, історики й історики права з Білорусі,
Чехії, Словаччини, Німеччини та України. Нашу державу
представляли головно науковці Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого та
Національного університету «Львівська політехніка.
Рецензентами виступили: народний депутат нинішнього
скликання, доктор юридичних наук, професор КНУ ім. Т.
Шевченка Д. Гетьманцев, в.о. директора Інституту
модернізації змісту освіти МОН, доктор педагогічних наук,
професор Ю. Завалевський, доктор економічних наук,
професор В. Андрущенко, професор Вищої школи економіки
в Празі О. Нємєц, професор Пряшівського університету В.
Єжек, професор Інституту міжнародних студій
Вроцлавського університету С. Плочєннік, професор
Університету Південного Іллінойсу (США) Теодор Р. Вікс.



Іван Шпиталь

"УКРАЇНА ПЕРЕД БОГОМ І ПЕРЕД СВІТОМ"
КНИГА 1,2,3

(Історико-публіцистичне видання)

Житомир: Видавець Євенок О.О.

Рік видання 2019

Савчин М. В.

Порівняльне конституційне право:
навчальний посібник

Посібник підготовлено на основі комплексного
порівняльно-правового дослідження зарубіжного та
вітчизняного досвіду конституціоналізму,
функціонування інститутів конституційного права.
Враховано сучасні тенденції конституціоналізму, зокрема
природи, чинності та правового захисту конституції.

Рік видання 2019

Видавництво Юрінком Інтер


