
Список книжок з філософії виданих в 
Україні 2015-2021 роках. 
 
 
Історія філософії 
 
Античність 
 
Аврелій Марк   Наодинці з собою 
 
 / Марк Аврелій / переклав з грецької Ростислав Паранько.– Львів:Апріорі, 2018.– 184 с. 
Серія «Бібліотека античної літератури» започаткована 2007 р. 
 
Алкіфрон. Листи гетер. Теофраст. Характери  
 
/ Переклад з давньогрецької Дзвінки Коваль.– Львів:Апріорі, 2020.– 92 с. Серія 
«Бібліотека античної літератури» започаткована 2007 р. 
 
 
Боецій.   Розрада від філософії 
 
 / пер. Андрій Садомора. – Львів: Апріорі, 2019. – 208 с. Серія «Бібліотека античної 
літератури» започаткована 2007 р. 
 
Марк Тулій Цицерон. Про закони. Про державу. Про природу богів 
 
 / Переклад з латини Володимира Литвинова.– Львів:Апріорі, 2020.– 392 с. Серія 
«Бібліотека античної літератури» започаткована 2007 р. 
 
Валлє Віра   Жага свободи. 
 
 / Віра Філлє. – Київ: Видавець Олег Філюк, 2017. – 312 с. 
195.00. грн. 
 
Гесіод.  Походження богів. Роботи і дні. Щит Геракла 
 
 / пер. Андрій Садомора. – Львів: Апріорі, 2018. – 136 с. Серія «Бібліотека античної 
літератури» започаткована 2007 р. 
 
Грецька епіграма в перекладах Андрія Содомори 
 
 / Упорядник Маркіян Домобровський. – Львів: Апріорі, 2017. – 240 с. 
 

Марк Валерій Марціал.   Епіграми  

 ∕  Переклад з латини. – Львів: Апріорі, 2020. – 152 с. Серія «Бібліотека античної 
літератури» започаткована 2007 р. 



Платон   Держава 
 
  ∕  Платон; пер. з давньогр. Дз. Коваль; – Київ: «Орієнтир», 2017. – 336 с.   
 

Пліній Молодший   Вибрані  листи  

 ∕  пер. Андрія Содомори. – Львів: Апріорі, 2018. – 184 с. Серія «Бібліотека античної 
літератури» започаткована 2007 р. 

Саллюстрій Крісп Ґай.   Змова Катіліни 
 
  / Ґай Саллюстій Крісп;  переклав з латини Назар Ващишин. – Львів: Апріорі, 2020. – 140 
с.: іл. Серія «Бібліотека античної літератури» започаткована 2007 р. 
 
Сенека Луцій Анней   Діалоги 
 
 / пер. з лат. Андрій Садомора. – Львів: Апріорі, 2016. – 320 с. 
 
95.00. грн. 
 
Сенека Л.А.   Моральні листи до Луцілія 
 
  / пер. Андрія Садомори – Львів: Апріорі, 2017. – 552 с. Серія «Бібліотека античної 
літератури» започаткована 2007 р. 
 
 
Середньовіччя  і Відродження 
 
 
Книга спасіння. Логіка. Фізика. Метафізика. 
 
Автор: Ібн Сіна 
Вид-во: Tempora 
Мова: укр. 
Формат: Суперобкл. – Форм. 140х205 мм; 592 стор. 
Рік видання: 2020 
 
Ібн Сіна, відомий також під латинізованим ім’ям Авіценна, є одним із найвідоміших 
представників мусульманської філософської думки. Його розуміння логіки, пізнання, 
судження та інших базових понять вплинуло на філософську традицію не лише 
ісламського світу, а й далеко за його межами. «Книга Спасіння» є важливим, якщо не 
найважливішим текстом для розуміння концепцій Ібн Сіни, а ще — прекрасним початком 
знайомства зі східною філософською думкою. 
 
320.00 грн. 
 
Книга про причини 
 
Автор: перекл. Ростислав Паранько, наук. ред. Андрій Баумейстер 
Вид-во: Видавництво Українського католицького університету 
Мова: укр. 



Формат: Обкл. тверда, суперобкл. – Форм. 135х205 мм; 84 стор. 
Рік видання: 2018 
 
"Книга про причини" ("Liber de causis") — виконаний наприкінці ХІІ ст. латинський 
переклад анонімного арабського тексту, котрий постав століттям раніше в 
мусульманському інтелектуальному середовищі Багдада як опрацювання витягів з 
трактату "Елементи теології" пізньоантичного грецького філософа-неоплатоніка Прокла. 
Саме в латиномовній версії цей текст увійшов у культуру європейського Заходу, ставши 
предметом широкого вивчення, коментування та рецепції у середньовічній християнській 
філософії. Серед мислителів, які творчо засвоїли та осмислили "Книгу про причини", — 
Альберт Великий, Роджер Бекон, Тома Аквінський, Йоан Дунс Скот, Майстер Екгарт, 
Вітелло, Данте. 
 
220.00 грн. 
 
 Німецька класична філософія 
 
Ніцше Ф.   Ранкова зоря. Думки про моральні пересуди 
 
: [переклад В. Кебуладзе]. − К.: Темпора, 2018. – 800 с. 
250.00. грн. 

Ніцше. Самоперевершення 

Автор: Тарас Лютий 
Вид-во: Темпора 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 135х210 мм; 978 стор. 
Рік видання: 2016 
  
Дослідження присвячене вивченню біографії та філософської спадщини Фрідріха Ніцше. 
Монографія є спробою охопити загальну тематику і простежити трансформацію поглядів 
німецького філософа. Розвідка окреслює культурний контекст формування мислителя, 
з’ясовує, як він сприймав поширені в ХІХ ст. соціально-політичні рухи, простежує 
сторонні ідейні впливи на його погляди, порушує питання про причини експлуатації 
інтелектуального доробку Ніцше тоталітарними ідеологіями, а також увиразнює концепти 
«самоперевершення» і «самотворення», що стали чільними домінантами філософування 
Ніцше. Розкрито подальшу рецепцію, моделі переосмислення й долю ніцшеанства в 
різноманітних національних традиціях. 
 
300.грн. 
 
 
Історія філософії. Новий час ( ХХ – ХХІ ст.) 
 

Евола, Юліус   Повстання проти сучасного світу 

  ∕  Юліус Евола; – Київ-Мена: Домінант, 2016. – переклад з російської Альони Мельник − 
140 с. 



Марсель Енаф.   Ціна істини: дар, гроші, філософія 
./Пер.з фр. Олексія Панича – К.: ДУХ І ЛІТЕРА ,2019.– 512 с. 
 
Русо Ж.-Ж.   Вибрані трактати  
 
/ Жан-Жак Русо; пер. з фр., вступ. стаття, комент. і прим. О. Йсипенка, О.Хоми; відповід. 
ред. О.Хома; худож.-оформлювач О. Гугалова-Мешкова. – Харків: Фоліо, 2018. – 603 с. − 
(Б-ка класичної світ. наукової думки). 
 
630.00. грн. 

Лерш, Філіп   Структура особи  

 ∕  Філіп Лерш; наук. ред. Р.Трача і В.Андрієвської; переднє слово Р.Трача; пер. з нім. 
І.Іващенко [та ін.]; Наук. т-во ім. Шевченка в Америці  [та ін.]. – К.: Унів. вид-во 
ПУЛЬСАРИ, 2014. – 560 с.   

Лорка Ф.Ґ.   Чотири короткі п’єси  

/ Фредеріко Ґарсія Лорка; з ісп. пер. та вступ Д.Дроздовський. – К.: Унів. вид-во 
ПУЛЬСАРИ, 2017. – 64 с.: іл. портр. − (Серія “Класика”). 

Лютий, Тарас   Пригоди філософських ідей Західного світу (від давнини до 
сучасності). 

 / Тарас Лютий.  − К.: Темпора, 2019. – 384 с. з іл. 

Публій Овідій Назон.   Любовні елегії. Мистецтво кохання 

 / переклав з латини Андрій Садомора. – Львів: Апріорі, 2019. – 196 с. Серія «Бібліотека 
античної літератури» започаткована 2007 р. 

Публій Овідій Назон.   Метаморфози 

 / Публій Овідій Назон  / переклав з латини Андрій Садомора. – Львів: Видавництво 
“Апріорі ”, 2019. – 520 с.:іл. Серія «Бібліотека античної літератури» започаткована 
2007 р. 

 

Критерії, або Вогні на шляху 

Автор: Фетхуллах Ґюлен 
Вид-во: Український письменник 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 105х175 мм; 247 стор. 
Рік видання: 2013 
 
Філософська практика Ґюлена не вкладається в межі релігійних догм та освітніх і 
педагогічних доктрин. Вікова східна мудрість, яку увібрали в себе філософська школа і 
практика Ґюлена, вводить розважливого читача до процесу порозуміння в сучасному 
суспільстві.  



 
42.00 грн. 
 

Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст. 

Автор: Андрій Дахній 
Вид-во: Львівський національний університет імені Івана Франка 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 175х245 мм; 488 стор. 
Рік видання: 2015 
  
У навчальному посібнику зібрано та систематизовано ідеї, вчення, концепції, характерні 
для провідних напрямів посткласичного періоду західної (передовсім європейської) 
філософії. 
Праця складається з трьох розділів: "Позитивістська філософія", "Екзистенційна 
філософія" та "Філософія неотомізму". У них поміщено відомості про життя і твори 
видатних представників новітньої філософії на Заході. Для укладення посібника 
використано найбільш репрезентативні тексти першоджерельної літератури. 
Видання вирізняється новизною подання історичної інформації у контексті сучасного 
світосприйняття. Чітка структурованість роботи, періодизація розвитку філософії 
означеного періоду полегшують засвоєння навчального матеріалу. 
Для студентів філософських факультетів університетів та усіх, хто цікавиться історією 
сучасної філософії. 
 
265.00 грн. 
 

Пригоди філософських ідей Західного світу 

Автор: Тарас Лютий 
Вид-во: Темпора 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 135х210 мм; 384 стор. 
Рік видання: 2019 
 
Філософські ідеї формують наше повсякдення, зумовлюють наш вибір, впливають на 
осмислення себе та свого місця в світі. Поняття, які видаються нам природними та 
незаперечними, насправді формувалися та змінювалися впродовж віків: від логіки до 
раціональності, від любові до інакшості – ці концепції по-різному розуміли стародавній 
грек, середньовічний француз та наш сучасник. Видання «Пригоди філософських ідей 
Західного світу» охоплює широкий спектр тем: визначні філософи минулого, видатні 
мислителі сучасності, від зародження філософської думки до множинних концепцій 
постмодернізму. Прекрасна можливість почати знайомство із філософією або поглибити 
та систематизувати свої знання. А ще – безліч цікавих, смішних та повчальних історій, що 
олюднюють забронзовілих геніїв минулого. 
 
400.00 грн. 
 

Філософія свободи 



Автор: Ларс Свендсен 
Вид-во: Ніка-Центр 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 135х210 мм; 336 стор. 
Рік видання: 2016 
  
Свобода – один з найцікавіших феноменів існування людини. Це багатовимірне 
філософське явище, що включає онтологічні, метафізичні, політичні й особистісні 
аспекти. Оригінальність книжки норвезького вченого Ларса Свендсена виявляється у 
тому, що він спромігся вибудувати цілісну концепцію свободи, а також зробив власний 
внесок до розуміння та критичного огляду поглядів різних філософів і різноманітних 
теорій. У коло питань, що їх розглянуто в його книжці, входять такі: чи може існувати 
свобода у всесвіті, яким керують закони природи? Що потрібно людині, щоб почуватися 
вільною? Яке суспільство ми маємо розбудувати, щоб його можна було назвати вільним? 
Які загрози чекають на свободу в сучасному суспільстві? Чи має свобода зазнавати певних 
обмежень? Та багато інших. Розрахована на науковців, викладачів, студентів – філософів, 
політологів, соціологів, а також на широкий загал інтелектуалів, що цікавляться 
питаннями свободи. 
 
181.00 грн. 
 

Signatura rerum: ключі від усіх речей. До методології Джорджо Агамбена 

Автор: Олександр Тимофєєв 
Вид-во: Lulu Press 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 145х200 мм; 146 стор. 
Рік видання: 2021 
  
На прикладі прочитання книги "Signatura rerum. Sul metodo" (2008) відомого італійського 
філософа і політичного теоретика Джорджо Агамбена розглядаються методологічні 
принципи, що визначають стратегію його філософських досліджень. Для пояснення 
особливостей методу філософської археології та її інструментів автор звертається не 
тільки до текстів італійського філософа, але й до "ненаписаного" - ремінісценцій ідей 
Вальтера Беньяміна, а також до загальної спрямованості філософії Агамбена, яка, як не 
парадоксально, в контексті класичної естетичної теорії виявляється ближче до комедії, ніж 
до трагедії. 
 
200.00 грн.  
 
 

Мартін Гайдеґґер та екзистенційна філософія 

Автор: Андрій Дахній 
Вид-во: Львівський національний університет імені Івана Франка 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 170х240 мм; 250 стор. 
Рік видання: 2018 
  



У монографії розглянуто філософію Мартіна Гайдеґґера в контексті екзистенційного 
мислення. Предмет історико-філософського дослідження – це витоки екзистенціалізму, 
специфіка його ідей і особливості розвитку, починаючи від раннього Модерну і 
завершуючи кінцем ХІХ століття (головно на прикладі спроб Б. Паскаля, С. К’єркеґора і 
Ф. Достоєвского). Наведено способи, завдяки яким "ранній" Гайдеґґер, "секуляризуючи" 
чимало ідей названих християнських попередників екзистенціалізму, запропонував 
власне, детерміноване передовсім фактично-історичним і "негативістсько-динамічним" 
розумінням, тлумачення проблем людської ідентичності.  
Для всіх, хто цікавиться історією екзистенційних ідей західної філософії, а надто 
спадщиною М. Гайдеґґера – одного з найконтраверсійніших і водночас найвпливовіших 
мислителів ХХ століття. 
 
150.00 грн.  

 

Мстива отрута: Ріст невдоволення (бук.) 

Автор: Сібе Шаап 
Вид-во: Видавництво Жупанського 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 155х220 мм; 224 стор. 
Рік видання: 2015 
Букіністична книга 
  
У політичних потрясіннях сучасності збувається похмуре ніцшеве пророцтво – щораз у 
відомий спосіб, і щораз на новий лад. Ресентимент знов і знов "стає творчим і починає 
породжувати цінності". Революційні перетворення мають на меті побудову нової картини 
світу, або принаймні подолання старої. Однак саме в такі періоди переоцінки цінностей 
ризик поширення ресентименту виявляється чи не найбільшим. Здатність ресентименту 
створювати правдоподібні наративи, змушувати маси дослухатись до його носіїв, 
викликають до життя молоха політичного популізму. Виявляється, що ресентимент може 
мати цілі, вимагати перетворення реальності на основі власних систем моралі – 
агресивних, всепроникних, отруйних. Наслідком є поширення безлічі неґативних явищ, 
що стали предметом аналізу цієї книжки – мстивості, романтичних ілюзій, нацизму, 
терору.  
 
90.00 грн.  
 

Нудота. Мур. Слова (бук.) 

Автор: Жан Поль Сартр 
Вид-во: Основи 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 135х205 мм; 464 стор. 
Рік видання: 1993 
Букіністична книга 
  
До тому вибраних творів Жана Поля Сартра (1905-1980), крім роману "Нудота" (1938), 
одного з перших класичних художніх зразків екзистенціалізму у французькій літературі, 



ввійшла в повному обсязі збірка оповідань "Мур" (1939) та публіцистична книжка "Слова" 
(1964). 
 
150.00 грн.  
 

Шляхи свободи. Книга 1.  Зрілий вік. (Художня література) 

Автор: Жан-Поль Сартр 
Вид-во: Юніверс 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда., суперобкл. – Форм. 135х210 мм; 384 стор. 
Рік видання: 2005 

 

У трилогії «Шляхи свободи» славетного французького письменника, лауреата 
Нобелівської премії Жана-Поля Сартра розглядається проблема свободи в сучасному 
суспільстві, яке накладає на індивіда численні обмеження у вигляді моральних соціальних 
обов’язків. Зберегти свою внутрішню свободу можна лише тоді, коли рішуче 
відкинути усе, що суперечить глибинним засадничим вимогам твого існування… «Зрілий 
вік» — перша частина трилогії «Шляхи свободи» в якій змальовано складний шлях 
до усвідомлення справжньої сутности свободи. 
 
49.00. грн. 

Шляхи свободи. Книга 2.  Відстрочення (Художня література) 

Автор: Жан-Поль Сартр 
Вид-во: Юніверс 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда., суперобкл. – Форм. 135х210 мм; 448 стор. 
Рік видання: 2008 
  
У другому томі трилогії "Шляхи свободи" змальовано французьке суспільство, яке стоїть 
перед нелегким і болючим вибором: вступати у війну, щоб захистити другорядного 
союзника, чи поступитися агресорові, щоб зберегти мир у Европі? Хто виграє - той, хто 
нападає першим, чи лагідний і поступливий миротворець? Що важливіше - мир чи 
свобода? Кожен з героїв роману вирішує цю проблему по-своєму, та врешті політики 
приймають власне рішення... 
 
94.00 грн.  
 

Шляхи свободи. Книга 3. Смерть у душі (Художня література) 

Автор Жан-Поль Сартр 
Видавництво Видавництво Жупанського 
Серія книг Лауреати Нобелівської премії  
Мова Українська  



Рік видання 2016  
Рік першого видання 1949  
Перекладач Леонід Кононович  
Кількість сторінок 312  

 

В чім більше гідности: піддатися ворогові задля того, щоб уникнути марних жертв, чи 
вступити з ним у безнадійну боротьбу? Яка роль окремої особистості у вирі історії? Що 
може зробити кожен задля перемоги? Ці питання доводиться вирішувати героям третього 
тому трилогії «Шляхи свободи», і вибір кожного з них різний… 
 
108.00 грн. 

Останній месія (бук) 

Автор: Петер Вессель Цапфе 
Вид-во: Пломінь 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м’яка; 90 стр. 
Рік видання: 2019 
 
Знайомство з пам'ятками норвезької філософської думки може відкрити для українського 
читача багато нових смисложиттєвих горизонтів – питань, пов'язаних із віднайденням 
самого себе в загалом малозрозумілому й водночас так необхідному світі. Таку 
можливість дарує читачеві цей збірник есеїв норвезького філософа ХХ ст. – Петера 
Весселя Цапффе. Критичний матеріал, вміщений у книзі, допомагає осягнути сутність 
норвезької філософської думки. Додані ж переклади оригінальних текстів, які також 
уперше презентуються українською, відкривають дивовижний життєвий простір 
скандинавської філософської культури. Часом глибинно-екзистенційної, часом 
приголомшливої та навіть іронічної. 
 
80.00 грн.  

 

Сучасна аналітична філософія: від прагматики мови до концептуалізації свідомості 

Автор: Андрій Синиця 
Вид-во: Львівський національний університет імені Івана Франка 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 150х220 мм; 448 стор. 
Рік видання: 2017 
  
У монографії в систематизованій формі досліджено витоки, специфіку і тенденції 
розвитку сучасної аналітичної філософії як одного з провідних напрямів світової 
філософської думки та запропоновано його прагматико-когнітивну інтерпретацію. 
З'ясовано, що еволюція сучасної аналітичної філософії відбувалася в результаті 
поступового переходу від дослідження мови до вивчення свідомості як її передумови, що 
було наслідком прагматичного і когнітивного поворотів в аналітичних дослідженнях. 
Критично проаналізовано особливості вживання низки ключових понять сучасного 



аналітичного науково-філософського дискурсу - зокрема смислу, значення, референції, 
істини, а також інтенціональності, кваліа, філософських зомбі, мови думки, розуміння, 
самості, штучної особистості, свободи волі тощо.  
Для філософів, науковців і всіх, хто цікавиться проблемами логіки, лінгвістики, філософії 
штучного інтелекту, теорії пізнання та історії філософії. 
 
330.00 грн.  
 
 
Соціальна і політична філософія 
 

Влада і суспільство: постмодерна перспектива 

Автор: Сергій Пролеєв 
Вид-во: Дух і Літера 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 150х205 мм; 360 стор. 
Рік видання: 2021 
  
Монографія присвячена аналізу самоорганізації сучасної соціальності, й передусім 
ефектів і ролі влади в ній. Ситуація глобального світу сьогодення розглядається як в її 
культурно-історичній генеалогії в контексті модерної цивілізації, так і в тих радикальних 
інноваціях соціального і антропологічного гатунку, якими вона визначає поточну 
структуру людської життєдіяльності. Особливу увагу приділено "владі розуму" як 
інтегративному виразу модерних передумов глобальної дійсності та її підважуванням і 
спростуванням з боку глобального інформаційного середовища. Висувається концепція 
інфовлади як новітньої універсальної сили, що визначає порядок людського існування та 
обумовлює новий антропологічний тип - сингулярність. Завершує дослідження аналіз 
особливостей політичного самовизначення сучасної України в контексті глобального 
самовизначення сучасної України в контексті глобальних трансформацій. 
Для науковців, викладачів університетів, аспірантів і студентів. 
 
260.00 грн.  
 

Авантюрне серце 

Автор: Ернст Юнґер 
Вид-во: Пломінь 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 150х210 мм; 296 стор. 
Рік видання: 2020 
  
Ця збірка ранньої прози Ернста Юнґера, куди ввійшли оповідання та есеї 20-30-их років, 
дає змогу побачити, як формувався світогляд письменника за доби між двома світовими 
війнами. У цей проміжок часу Юнґер встиг декілька років прослужити у генеральному 
штабі, вивчати в університеті філософію та зоологію, стати найбільш помітним 
публіцистом Консервативної революції. Всі ці грані його життя відобразилися у його 
книжках. Часом Юнґер постає на їхніх сторінках як полум’яний революціонер, часом як 
відсторонений естет та інтелектуал, але найкраще в нього виходить залишатися самим 



собою і зберігати свій особливий стиль. Ця особливість може бути виражена у парадоксі: 
життя Юнґера скидається на гостросюжетний роман, і разом із тим усі його твори 
нагадують найцікавіший щоденник.  
 
330.00 грн. 
 

До реконструкції історичного матеріалізму 

Автор: Юрген Габермас 
Вид-во: Дух і Літера 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 145х205 мм; 320 стор. 
Рік видання: 2014 
  
Книжка всесвітньо відомого німецького філософа Юргена Габермаса присвячена аналізу 
марксистської соціальної теорії та загалом потенціалу еволюціоністської концепції 
суспільства. Охоплено широкий спектр сюжетів: від ролі філософії у марксизмі та 
раціональних й етичних підвалин ідентичності до компаративістики соціальних теорій та 
проблеми легітимації. Ю. Габермас не лише критично переосмислює марксистську 
концепцію, а й вибудовує послідовну теоретичну альтернативу їй. Сила книги полягає 
також у тому, що ключові проблеми соціальної теорії розглядаються не в абстрактній 
площині, а в контексті сучасних, гостро актуальних соціально-політичних викликів. Як-от 
природа нинішніх суспільних криз, колізії легітимації сучасної держави, моральність 
влади, ефект інновацій тощо. Книга стала не лише одним із класичних зразків аналізу 
марксизму, витримавши тільки у Німеччині 7 видань, а й визнаним ваговим внеском у 
сучасну соціальну теорію.  
Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться соціальною філософією, 
етикою та філософською антропологією. 
 
110.00 грн. 
 

Криза сучасного світу 

Автор: Рене Ґенон 
Вид-во: Пломінь 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 150х210 мм; 212 стор. 
Рік видання: 2020 
  
"Зберегти. Сприйняти. Передати" – у цій стислій формулі можна було би відтворити 
наскрізний лейтмотив "Кризи сучасного світу". З першим українським перекладом 
французького мислителя читач дізнається про те, чим є "традиція" та в якому стані, з 
точки зору традиційного світу, знаходиться наш світ. Свого часу Рене Ґенон справив 
приголомшливе враження на європейських інтелектуалів, й донині його інтелектуальний 
доробок впливає на філософсько-політичну думку всього світу. Можна навіть 
стверджувати, що з роками його вплив тільки посилюється, оскільки фаталістичні 
пророцтва мислителя мають властивість збуватися. Книга присвячена всім, хто повстає 
проти сучасності. 
 



250.00 грн. 
 

Мітра-Варуна: нарис про дві індоєвропейські репрезентації суверенітету 

Автор: Жорж Дюмезіль 
Вид-во: Пломінь 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 145х205 мм; 248 стор. 
Рік видання: 2019 
  
Жоржа Дюмезіля можна без сумніву вважати засновником нової науки: порівняльної 
індоєвропейської міфології. "Мітра-Варуна", в свою чергу, є однією з найвідоміших праць 
автора, що розкриває уявлення індоєвропейців про владу в її дуалістичному аспекті. Книга 
призначена фольклористам, етнографам та всім, хто цікавиться міфологією. 
 
250.00 грн. 
 

Самурай Заходу. Бревіарій непокірних 

Автор: Домінік Веннер 
Вид-во: Пломінь 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка з клапанами. – Форм. 130х200 мм; 248 стор. 
Рік видання: 2019 
  
Збірка есе "Самурай Заходу" є справжнім духовним заповітом французького історика, 
політичного діяча та авантюриста Домініка Веннера, відомого передовсім завдяки 
самогубству, скоєному 21 травня 2013 року на кафедрі собору Паризької Богоматері. 
Бревіарій непокірних звертається до споконвічної сутності Європи, народженої 
гомеричними поемами, до важливості філософії стоїків та символічної цінності героїчної 
самопожертви. Книга призначена для європейських бунтівних сердець. 
 
180.00 грн. 
 
Соціальна відповідальність як основна Цінність інституалізації сучасного 
суспільства. 
 
− К. - 2016. − 304 с.    

Толерантність на кордонах Європи: вимір для України 

Автор: Упоряд. І. Вегеш, М. Колодій 
Вид-во: Ужгородський національний університет 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 145х220 мм; 145 ст. 
Рік видання: 2019 
13-14 вересня 2019 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція 
«Толерантність на кордонах Європи: вимір для України», яку організували Ужгородський 
національний університет (Україна) та Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана 
(Німеччина). У збірнику матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної 



конференції «Толерантність на кордонах Європи: вимір для України» торкнулися питань 
сутності та проявів толерантності, формування толерантності в умовах впровадження і 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження толерантності в 
загальноосвітніх закладах та закладах вищої освіти. Активно дискутувалося питання меж 
толерантності у період, коли Україна перебуває у стані збройного конфлікту з Росією. 
 
60.00 грн. 
 
Талеб, Насім Ніколас   Чорний лебідь. Про (не) ймовірне у реальному житті 
 
 / Насім Ніколас Талеб, пер. з англ. Микола Климчук. − К.: Наш формат, 2017. – 392 с. 
 
200.00. грн. 
Фанон Ф.   Гнані і голодні 
 
 / Франц Фанон; пер. з фр. – Київ: Вперед, LAT & K, 2016. – 227 с. − ( Серія «Чорна шкіра 
− білі маски»). 
 
Фромм, Еріх.   Мати чи бути ? 
 
 : пер. з англ. / Еріх Фромм. −[Вид.друге]. − К.: Укр. Письменник, 2014. − 222 с. − (Світло 
світогляду). − Бібліогр. − с. 215-222. 
 
Херсонський, Борис   Клаптикова ковдра. 
 
 – К.: ДУХ І ЛІТЕРА ,  2016. – 384 с. 
 

Модерне суспільство: від ліберальної і тоталітарної утопій до мережної соціальності 

Автор: Вікторія Шамрай 
Вид-во: НАН України 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 145х205 мм; 306 стор. 
Рік видання: 2015 
  
У монографії аналізуються підвалини організації й життєдіяльності суспільства, 
обґрунтовані модерною думкою, а також створені на цій основі програми соціально-
політичних перетворень та практики їх втілення від доби Ренесансу до сьогодення. У 
ґенезі й розгортанні соціального проекту модерну виділяються чотири фази: перша має 
цілком негативний характер і передбачає світоглядно-релігійне спростування 
ієрархізованого порядку середньовіччя. Її загальним змістом є секуляризація дійсності, 
здійснена впродовж доби Ренесансу і Реформації (XVI–середина XVII ст.). Друга – 
ліберальна утопія відкритого громадянського суспільства, теоретичну основу якої 
становить природно-правова парадигма розуміння соціально дійсності. Третя – 
тоталітарні утопії соціалістичного суспільства у двох головних версіях, виразом яких 
стали комуністична (класово-соціалістична) та фашистська (націонал-соціалістична) 
ідеології. Четверту фазу задає процес глобалізації, який породжує кризу соціального 
проекту модерну та окреслює перспективу глобального соціального порядку у вигляді 
мережної соціальності. Серед провідних соціальних колізій сучасності виокремлюється 
феномен тоталізації суспільств, який властивий і провідним сучасним демократіям 
(передусім американській). В якості протидії цьому процесу обґрунтовується актуальність 



"демократичної революції" та екзистенційної реабілітації життєсвіту учасників сучасного 
суспільства.  
Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться соціальною філософією та 
філософською антропологією. 
 
120.00 грн.  
 

Спроба прочитання Джорджо Агамбена 

Автор: Тимофєєв О.В. 
Вид-во: Lulu Press 
Мова: рос. 
Формат: Обкл. м’яка – 155 стр. 
Рік видання: 2020 
У книзі зібрані матеріали присвячені дослідженню творчості відомого італійського 
мислителя Джорджо Агамбена. Розглядаються концептуальні ідеї італійського автора, 
який розвиває нову філософію життя, кардинально переосмислюючи категорії західної 
філософії. Огляд творів, зокрема, останньої книги проекту Homo Sacer "Використання 
тіл", має на меті пояснити поняття "наготи", "бездіяльності", "форми-життя", а також 
запросити читача до особистого знайомства з творчістю видатного філософаю 
 
240.00 грн.  
 
 
 
Українська філософія 
 

Жага свободи 

Автор: Віра Валлє 
Вид-во: видавець Олег Філюк 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 145х205 мм; 312 стор. 
Рік видання: 2017 
  
Від індивідуальної свободи людини, що проявляє себе свободою думки, почуттів, бажань і 
вчинків, до економічної і політичної свободи як невід´ємних передумов свободи 
особистості - таким шляхом авторка пропонує пройти читачеві. Дороговказом слугують 
Апостоли свободи - ті, про кого згадано у книзі, або ті, кого читач обирає сам. Що є 
свободою - тим сенсом, що наповнює буття? Як зберегти свою свободу і надихнути її на 
життя? Чи може держава не заважати чи навіть сприяти втіленню економічної та 
політичної свободи людини? Ця книга адресована тим, хто відчув потяг до свободи і 
шукає власну стежку до реалізації своєї неповторної людської індивідуальності. 
 
200.00 грн. 
 

Концептуальні засади природного права 



Автор: Ірина Майданюк 
Вид-во: ПАРАПАН 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка.– Форм. 145х200 мм; 268 стор. 
Рік видання: 2011 
Монографія розкриває генезу і становлення поняття про основні природно-правові 
цінності (свобода, рівність, справедливість) у філософській культурі України від Київської 
Русі до епохи романтизму, котра стала межею переходу до академічної філософії в 
Україні і становлення концепцій природного права на професійному рівні.  
Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією філософії України. 
 
90.00 грн. 

 

Орієнтири Спротиву 

Автор: Ігор Загребельний 
Вид-во: Гражда 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 145х200 мм; 360 стор. 
Рік видання: 2016 
  
Статті, що увійшли до збірника, охоплюють широке коло тем: теоретичні аспекти 
українського націоналізму, нинішня московсько-українська війна, проблеми міграції та 
відносин між християнами і мусульманами, перспективи націоналістичної боротьби в 
Україні та ін. Предмет аналізу варіюється від політичного життя в Україні чи динаміки 
розвитку Західної цивілізації до новинок кінематографу. Погляд на національні негаразди 
України здійснюється з позицій усвідомлення глобальної кризи людства. Книга 
адресована філософам, політологам, богословам, представникам кліру, активістам 
націоналістичного руху. 
 
140.00 грн. 
 
 

Плебсологія як філософсько-правове вчення 

Автор: Микола Скригонюк 
Вид-во: ПАРАПАН 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 150х210 мм; 764 стор.  
Рік видання: 2008 
 
Монографія складається з трьох книг, що по своїй філософсько-правовій сутності 
становлять новітнє, єдине ціле у формі відповідного вчення з вагомим теоретико-
практичним ступенем справжньої соціальної цінності.  
Структура запропонованого вчення оригінально викладена у змісті, а основні його 
світоглядні концепти витворені на основі практики українського право- та 
державотворення, яке протікало і продовжує тривати з активною революційною участю 
народних мас.  



Об'єкт і предмет зазначеного філософсько-правового вчення комплексно охоплюється як 
українським, так і європейським галузевими юриспруденційними межами у повному їх 
обсязі. 
До монографії додатком подано плебсократію як окреме філософсько-правове вчення.  
Розраховано на студентів, викладачів, наукових і практичних працівників, державних 
службовців, широке коло читачів. 
 
150.00 грн. 

Проблеми теорії ментальності 

Автор: відп. ред. М. В. Попович 
Вид-во: Наукова думка 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда.– Форм. 150х220 мм; 407 стор. 
Рік видання: 2006 
  
У книзі розглядаються загальні методологічні проблеми теорії ментальності й деякі 
аспекти історії та теорії української ментальності. Мета авторів — дослідити, як можна 
застосовувати точні методи аналізу до такого нечіткого уявлення, як ментальність узагалі 
й українська національна ментальність зокрема. Дослідження здійснене на сучасних 
матеріалах гуманітарного й соціального циклу наук із врахуванням досягнень логіки і 
методології науки: пропонується певний синтез логічного, феноменологічного та 
семіотичного підходів. На основі розвинутих у книзі загальних положень розглядаються 
деякі ключові моменти української національної ментальності.  
Для науковців, викладачів та студентів вузів. 
 
155.00 грн. 
 
Попович М.В.   Бути людиною. 
 
 / Мирослав Попович. − Вид. 3-тє, перероблене. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська 
академія», 2016. – 336 с. 
 
Попович М.В.   Філософія свободи = Философия Свободы  
 
/ Мирослав Попович; упоряд.: Л.Ф. Артюх, Н.Б. Вяткіна; передмова  Н.Б. Вяткіна; фото 
Я.Я. Ясиневич, Є.Ф. Маслова; художник-оформлювач О.А. Гугалова. – Харків: Фоліо, 
2018. – 524 с.: іл. − (Великий наук. проект). − Укр. та рос. мовами. 
 
Руденко М.   Енергія прогресу. Вибрані праці з економії, філософії і космології. 
 
 / Упоряд. Р.А.Руденко – К.: ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2015. – 680 с. 

Соціальна відповідальність як основна цінність інституалізації сучасного 
суспільства 

Автор: відповідальний редактор Анатолій Єрмоленко 
Вид-во: Наукова думка 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 150х220 мм; 302 стор. 
Рік видання: 2016 



  
У монографії досліджені концепції соціальної відповідальності як основної вимоги та 
фундаментальної цінності, розкриті особистісні, корпоративні та універсалістські аспекти 
відповідальності. На основі дослідження обґрунтовано філософію соціальної 
відповідальності та співвідповідальності як синтезу соціальної теорї та етики, розкриті 
ціннісно-нормативні засади та процедури інституціалізації соціальної відповідальності в 
сучасному українському суспільстві, показані шляхи сталого розвитку та ствердження 
соціально та екологічно спрямованого справедливого суспільства в Україні. Для 
науковців, студентів і аспірантів, які цікавляться проблемами практичної та соціальної 
філософій, соціальної етики та теоретичної соціології. 
 
155.00 грн. 
 

Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних 
науках 

Автор: Мирослав Попович, Сергій Кримський, Петро Йолон та інші 
Вид-во: Наукова думка 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда.– Форм. 150х225 мм; 456 стор. 
Рік видання: 2012 
  
У книзі представлені різнопланові дослідження з теорії смислу. У першій частині видання 
вміщено статті загального характеру, що характеризують процес смислоутворення і 
загальні проблеми, які виникають при побудові формальних аналогів - або моделей - 
смислових відношень у мові і мовленні. Друга частина присвячена різним і досить 
спеціальним проблемам сучасної, себто символічної логіки, пов'язаним із теорією смислу і 
значення в логічній семантиці. Третя частина включає декілька статей, сюжети яких 
належать до гуманітарної сфери і зазвичай не обговорюються в логічному контексті.  
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів. 
 
155.00 грн. 

Трансцендентальні горизонти свободи 

Автор: Володимир Шаповал  
Вид-во: ПАРАПАН 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 145х200 мм; 312 стор. 
Рік видання: 2010 
  
У монографії розглядаються проблеми свободи в антропологічному та 
метаантропологічному контекстах, через правові, етичні і релігійні відносини, буття 
свободи у світі та її даність людині. Загострення глобальних проблем сучасності, 
«постлюдські» перспективи людини, що стають все виразнішими, ставлять під сумнів не 
тільки свободу людини, але й майбутнє цивілізації, примушують переглядати багато 
речей, що здавалися непорушними, та давати їм нове тлумачення. У зв'язку з цим книга є 
спробою дати нові інтерпретації проблем свободи через найважливіші життєві смисли 
людського існування.  



Монографія адресована фахівцям з філософської антропології, філософії культури і 
соціальної філософії, а також всім, хто не байдужий до проблем свободи в теоретичному і 
практичному вимірі. 
 
120.00 грн. 

Філософські діалоги. Випуск 5, 2011. Людина. Історія. Розум: за матеріалами 
філософських читань пам'яті І. В. Бойченка 

Автор: упор. М. І. Бойченко, Г. П. Ковадло 
Вид-во: Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка.– Форм. 145х200 мм; 494 стор. 
Рік видання: 2011 
  
Науковий збірник "Філософські діалоги-5" підготовлений на основі матеріалів других 
філософських читань, присвячених пам'яті доктора філософських наук, професора Івана 
Васильовича Бойченка.  
Читання відбулося у стінах Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, де 
довгий час працював професор І.В.Бойченко і де він розпочав свою трудову діяльність, 
пройшовши шлях від аспіранта до доктора філософських наук, керівника науково-
дослідної групи. Під його керівництвом група долучилася до розробки фундаментального 
напряму в дослідженні соціально-філософської проблематики - філософія історії та 
філософія етносу. Цей напрям і досьогодні досить продуктивно розвивається в інституті.  
До збірника увійшли статті науковців інституту, викладачів ВНЗ, а також статті аспірантів 
та студентів філософського факультету Київського національного університету ім. 
Т.Шевченка, де останні роки свого життя працював професор І.В.Бойченко. 
 
110.00 грн. 

Філософські діалоги. Випуск 7, 2013. Толерантність та діалог в сучасному світі 

Автор: упор.: В. А. Малахов, Г. П. Ковадло 
Вид-во: Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 145х200 мм; 320 стор. 
Рік видання: 2013 
Збірка "Філософські діалоги-7" присвячена одній із кардинальних проблем сучасності - 
концепції діалогу та толерантності. Толерантний діалог виступає в ХХІ столітті в якості 
цивілізаційної стратегії, що поєднує ідеали консенсусу та компромісу, досвід демократії, 
політику співдружності народів. Діалог, який спрямований не на спростування поглядів 
опонентів, а на досягнення взаєморозуміння з "Іншим", "Чужим", на взаємовизнання і 
взаємозбагачення різних поглядів, думок, підходів, особистих та соціальних позицій, 
різнобічно висвітлюється авторами пропонованого випуску. 
 
120.00 грн. 

Філософська думка Кримського ханства  

Автор: Михайло Якубович 
Вид-во: Комора 



Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 150х205 мм; 448 стор. 
Рік видання: 2016 
  
Ця книжка — перше комплексне наукове дослідження релігійно-філософської спадщини 
Кримського ханства XV—XVIII століття, що показує розвиток його основних 
інтелектуальних традицій — правознавства й апологетики, дискурсивного богослов’я та 
містицизму (суфізму) — в глобальному контексті мусульманської філософії 
посткласичного періоду. Крім того, авторові вдалося реконструювати біографії 
найвидатніших мислителів Кримського ханства, а в додатках вміщено фрагменти їхніх 
праць, перекладені безпосередньо з рукописних та друкованих першоджерел. Значну 
частину використаних джерел уведено в науковий обіг уперше в світовій сходознавчій 
практиці. 
 
225.00 грн. 200.00 грн. 
 

Ціннісно-нормативне обгрунтування соціальних теорій 

Автор: Анатолій Єрмоленко, Юрій Бауман, Олена Лазоренко та інші 
Вид-во: Наукова думка 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда.– Форм. 150х220 мм; 456 стор. 
Рік видання: 2013 
  
У монографії досліджено засадничу роль цінностей та норм, зокрема етичних, в 
обґрунтуванні соціальних наук. Дослідження здійснено через реконструкцію сучасних 
соціально-філософських парадигм (теорії дискурсу, феноменологічної соціальної теорії, 
системно-функціонального аналізу, теорії комунікативної дії тощо) та розробку 
філософсько-методологічних засад для обґрунтування окремих соціальних теорій 
(соціальної етики, теорії науки і техніки як соціальних інституцій, економічної теорії, 
теорії держави і права, теорії глобалізації тощо). Дослідження було зорієнтоване на 
забезпечення кращого осмислення шляху модернізації українського суспільства в ХХІ 
столітті.  
Для науковців, аспірантів, студентів. 
 
155.00 грн. 
 

Шлях у чотири століття (бук.) 

Автор: колектив авторів 
Вид-во: НаУКМА 
Мова: укр. 
Формат: Обл. мягк.; 292 стр. 
Рік видання: 2016 
Букіністична книга 
Уміщені в збірнику 22 статті дослідників з Італії, Польщі, Росії, США та України постали 
з доповідей та обговорень на Міжнародній конференції до 400-ліття Києво-Могилянської 
академії. Конференція відбулась у жовтні 2015 року й зібрала у стінах НаУКМА понад 50 
провідних науковців (істориків, філософів, філологів) із шести країн. Статті, що 
пропонуються увазі читача, умовно поділено на три тематичні групи. Першу частину 



присвячено могилянському інтелектуальному середовищу та київським "латинським 
школам"; другу – минулому Духовної академії, третю – різноманітним культурним 
феноменам і практикам, що так чи так пов’язані з освітою, а також історіографічному та 
символічному побутуванню обох навчальних закладів упродовж століть. 
 
100.00 грн. 
 

Антропокультурні чинники європейського вибору України 

Автор: Євген Андрос, Геннадій Шалашенко, Валерій Загороднюк та ін. 
Вид-во: Наукова думка 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 150х220 мм; 303 стор. 
Рік видання: 2014 
  
У монографії представлено дослідження антропокультурних чинників європейського 
вибору України, зокрема проблеми облаштування внутрішньоукраїнського буття згідно із 
засадничими європейськими цінностями, нормами і стандартами. Визначено шляхи 
розв’язання проблем буття української людини у світі – від подолання бідності та 
ствердження цінностей європейської демократії на українській землі і до поліпшення 
суспільного самопочування та саморефлексії пересічного українця на основі розвитку 
високотехнологічного виробництва та подолання штучного соціокультурного розколу 
суспільства. Проаналізовано трансцендентний вимір сучасних ціннісних сподівань, 
альтернативні моделі розвитку України в контексті європейських цінностей, проблеми 
плюральності європейської людини як екзистенційно-антропологічного типу, гуманізм в 
його класичному та посткласичному прочитаннях, антропокультурні труднощі на шляху 
європейської інтеграції, роль етосу толерантності, способи виявлення життєвого світу 
людини та феномен європейськості.  
Для філософів, суспільствознавців і студентів ВНЗ. 
 
155.00 грн.  

Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України 

Автор: Мирослав Попович, Андрій Васильченко, Валентин Омельянчик та інші 
Вид-во: Наукова думка 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 150х220 мм; 295 стор. 
Рік видання: 2014 
  
Ось уже більше ста років міжнародна філософська думка активно працює над проблемами 
логіки, методології і філософії науки; регулярно збираються багатолюдні міжнародні 
конгреси та невеликі спеціальні семінари, публікуються численні книги, видаються 
журнали на теми, що можуть здатися вкрай абстрактними і загальними. Авторитет 
аналітичних філософських досліджень зростає почасти завдяки їхньому зв’язку з 
комп’ютерною наукою. Продовживши традицію аналізу мови, укорінену в 
англосаксонських країнах, аналітична філософія об’єднала її з дослідженнями основ 
математики засобами сучасної логіки. Хоча результати багаторічної праці вчених різних 
країн і нерідко протилежних світоглядних орієнтацій лише частково виправдали 
сподівання ентузіастів піонерського періоду, внаслідок копіткої роботи вдалося об’єднати 
широке коло проблем, уточнити вихідні поняття, сформулювати загальні підходи в таких 



віддалених на перший погляд галузях, як логіка і лінгвістика, психологія та антропологія, 
теорія множин і теоретична фізика тощо. Зростає інтерес дослідників до соціальної та 
гуманітарної сфери.  
Пропонована читачеві книга є результатом розвідок, здійснюваних упродовж багатьох 
років українськими авторами у співробітництві з ученими різних країн. 
 
155.00 грн.  
 

Глобалізація і культурна ідентичність. Український вимір 

Вид-во: Наукова Думка 
Мова: укр. 
Формат: Обл. твёрд; 277 стр. 
Рік видання: 2018 
У дослідженні показано, що процеси глобалізації, спроби сконструювати універсальну 
панідентичність провокують соцієтальну кризу і створюють передумови для відродження 
ідеї держави-нації. Осмислено зв’язок світової економічної кризи з проблемою 
національної ідентичності. Встановлено, що національна ідентичність перманентно 
змінює свій зміст за умов глобалізації, у процесі розгортання ідеї Європи та вироблення 
проектів європейського об’єднання. Одним із головних напрямів таких змін є так звана 
гібридизація. З’ясовано, що перманентні зміни ідентифікаційних стратегій спрямовані на 
вироблення ефективних моделей безпеки та їхнього нормативно-правового забезпечення. 
У межах проведеного дослідження також проаналізовано феномен «глобального міста». 
 
155.00 грн.  
 
Кирилюк О.С.   Бібліографічний покажчик (до 70-літті від д/н.) 
 
 Київ − Одеса − 2020. − 216 с. 
 
Кирилюк О.С.   Доповіді та статті. 1977-2020 рр.: Ювілейна зб. наук. праць до 70-
літті від д/н. проф. О.С.Кирилюка. 
 
 – НАН України. ЦГО НАНУ. Київ − Одеса − 2021. − 776 с. 

Місце філософії в інтелектуальних традиціях Сходу 

Автор: Ю. Ю. Завгородній, С. В. Капранов, К. В. Малахова, А. Ю. Стрелкова, О. А. Ярош 
Вид-во: Наукова думка 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка.– Форм. 130х200 мм; 248 стор. 
Рік видання: 2013 
  
У книзі представлено філософські дослідження з проблем: виникнення індійської 
філософії, місця філософії у традиційній китайській думці, буддійської філософії, місця 
філософії в єврейській рабіністичній літературі XVIII ст., трансформації філософської 
проблематики в інтелектуальній традиції ісламу, а також аналізуються особливості 
перекладу й інтерпретації в Україні в 1880-1960-х рр. гімну Рігведи Х. 129 та традиція 
осмислення упанішад в Україні в 1840-1910-х рр., висвітлюються деякі філософські 
погляди Мухаммада Парса. 



 
155.00 грн.  
 

Філософські діалоги. Випуск 8, 2014. Логико-методологический анализ языка науки 
и проблема представления знания 

Автор: упор. М. В. Попович, Г. П. Ковадло 
Вид-во: Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України 
Мова: укр., рос. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 145х205 мм; 246 стор. 
Рік видання: 2014 
  
Збірка "Філософські діалоги-8" присвячена одній із кардинальних проблем сучасного 
наукового знання - логіко-методологічному аналізу мови науки і проблемі представлення 
знань. 
У даний номер увійшли статті науковців Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН 
України відділу логіки, методології і філософії науки та науковців Інституту філософії і 
права Російської академії наук (Сибірське відділення), які виконували спільний науково-
дослідний проект НАН України та РАН. 
 
155.00 грн.  
 

Філософська думка західної української діаспори ХХ століття 

Вид-во: "Наукова думка" 
Мова: укр. 
Формат: Обл. твёрд; 270 стр. 
Рік видання: 2018 
Книгу підготували співробітники відділу історії філософії України Інституту філософії 
імені Г.С. Сковороди НАН України – Сергій Йосипенко, Ніна Поліщук, Ірина Валявко, 
Оксана Забужко, Наталя Філіпенко, Оксана Шеремета. У ній на основі вивчення постатей 
та ідей визначних представників філософської думки західної української діаспори ХХ 
століття аналізується внесок діаспорної думки в модернізацію інтелектуального, 
політичного і культурного життя українського світу. Серед залучених до аналізу постатей 
– Дмитро Чижевський, Іван Лисяк-Рудницький, Віктор Петров, Юрій Шевельов, Василь 
Зеньковський, Володимир Олексюк та інші. 
 
155.00 грн.  
 

Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях 

Автор: П. М. Кралюк, М. М. Якубович 
Вид-во: Видавництво Національного університету "Острозька академія" 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 145х200 мм; 144 стор. 
Рік видання: 2011 
  



Презентоване видання - перша в українській та зарубіжній науці монографія, присвячена 
творчості польсько-українського вченого Яна Лятоса (1539-1608 рр.) - найбільш 
послідовного критика календарної реформи папи Григорія XIII. Емігрувавши в 1598 р. до 
Острога, Ян Лятос продовжував роботу над астрономічними, астрологічними та 
математичними дослідженнями, які викликали резонанс у Речі Посполитій та далеко за її 
межами. У монографії висвітлено специфіку наукових поглядів Яна Латоса, простежено 
їхній зв'язок із творчим доробком інших ренесансних авторів. У якості додатку 
представлено критичне видання та переклад твору "Прогностикон" (1594 р.).  
Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто 
цікавиться визачними здобутками українського Ренесансу. 
 
200.00 грн.  
 
Філософія мови 
 
Дочу А.Р.   Мовні контакти і запозиченя як чинник формування  тематичних груп 
лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону).  
 
 − К. : “Наукова думка”, 2017. − 207 с.    
 
Російська філософія 
 
Великий киевлянин Николай Бердяев. 
 
 – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2018. – 532 с. 

Василий Розанов 

Автор: Алексей Грякалов 
Вид-во: Наука 
Мова: рос. 
Формат: Обл. мягк. – Форм. 105х165 мм; 288 стр. 
Рік видання: 2017 
  
Книга посвящена выдающемуся русскому мыслителю и писателю второй половины XIX - 
начала XX века Василию Розанову (1856-1919), создателю новой формы литературы и 
мысли, сопряженной с проблемой понимания в его связи с письмом и словом, с их 
выходом к реалиям жизни. Автор книги показывает мыслителя как человека модерна, 
который доводит модернистское сознание до его исчерпанности и обращает против самой 
идеи модерна, а также расширяет классическое основание мысли. Творчество В. Розанова 
близко традиции апофатики - пониманию смысла, несводимого к ситуационным 
ценностям и значениям. 
 
100.00 грн. 
 

Культурное пограничье Льва Шестова 

Автор: Под редакцией Аляева Г.Е., Савельевой М.Ю 
Вид-во: Издательский дом Дмитрия Бураго 
Мова: рус/укр. 



Формат: Обкл. тверд. – Форм. 150х210 мм; 376 стр. 
Рік видання: 2016 
  
Книга посвящена теоретическому осмыслению творчества философа, литературоведа 
Льва Шестова (Льва Исааковича Шварцмана, 1866–1938), 150-летие со дня рождения 
которого отмечается философским сообществом в 2016 г. В центре внимания авторского 
коллектива – экзистенциально-антропологические, персоналистские, 
литературоведческие, историко-философские и др. идеи мыслителя, оказавшие влияние на 
становление и развитие современной философской культуры. Для всех, кто интересуется 
историей философии и литературы, культурой, философией российского «серебряного 
века», судьбой мыслителей-эмигрантов, их связями и взаимоотношениями с 
европейскими интеллектуалами первой половины ХХ века. 
 
194.00 грн. 
 

Лев Карсавин 

Автор: Юлия Мелих 
Вид-во: Наука 
Мова: рос. 
Формат: Обкл. м’яка – Форм. 105х165 мм; 251 стр. 
Рік видання: 2019 
  
Наследие Льва Карсавина рассматривается в книге с позиции выражения в его философии 
главных тенденций эпохи - интеллектуальной религиозности, стремления познать мир и 
человека в "симфоническом" всеединстве. В исследовании его творчески-человеческого 
существования применяется методология самого Карсавина, представляющая сущее как 
личность. Лев Платонович изображен в ряду плеяды близких ему персонажей - 
Аполлинария Сидония, Франциска Ассизского и Джордано Бруно - как центральная 
фигура Серебряного века. В свою очередь, Серебряный век представлен как личность, 
"культуро-субъект". 
 
245.00 грн. 
 

Социум и синергия: колонизация интерфейса 

Автор: Сергей Хоружий 
Вид-во: Издательство Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова 
Мова: рус. 
Формат: Обкл. м’яка – Форм. 145х200 мм; 452 стр. 
Рік видання: 2016 
  
Книга развивает новый подход к изучению социальной реальности в ее динамике, 
основанный на выявлении связей между социальными и антропологическими явлениями. 
Базой подхода служит синергийная антропология, в рамках которой строится аппарат для 
описания и освоения, "колонизации" интерфейса Социального и Антропологического. 
Главным орудием колонизации служат антропологические тренды, для работы с 
которыми развиваются две методики: диагностика трендов (отыскание порождающих их 
формаций) и управление трендами (их стимулирование, блокирование и т. п.). Развитый 
аппарат применяется для анализа наиболее актуальных современных проблем: глобальные 



риски, экологический кризис, рост виртуализации реальности, проблема Постчеловека и 
др. Особое внимание уделено "тренду Ухода", как мы назвали собирательный 
антропотренд, вобравший в себя проявления и тенденции видовой усталости Человека, 
его тяги к самоустранению.  
Наш анализ позволяет также формулировать стратегии изменения, коррекции 
антропосоциальной ситуации. В этих стратегиях ключевую роль играют два феномена: 
переход современности в постсекулярную парадигму и возврат Онтологического 
Человека - антропоформации, конституирруемой в религиозном опыте и вытесненной 
процессами секуляризации. Отражая новые отношения Антропологического и 
Социального, указывая пути и средства для ориентации и действия в современной 
реальности, предлагаемый подход может найти обширную сферу применения.  
Книга предназначена для широкой гуманитарной аудитории. 
 
500.00 грн. 
 

Владимир Соловьев 

Автор: Александр Бродский 
Вид-во: Наука 
Мова: рос. 
Формат: Обкл. м’ягка – Форм. 105х165 мм; 255 стр. 
Рік видання: 2016 
  
Книга знакомит читателя с основными этапами жизни и творчества выдающегося 
русского философа, публициста и поэта Владимира Сергеевича Соловьева (1853-1900).  
Анализируя воззрения мыслителя, автор стремится объяснить их сильнейшее влияние на 
последующее развитие философии в России, а также причину их актуальности в наши 
дни. Наиболее подробно автор исследует подход философа к проблеме взаимоотношения 
религии, культуры и политики, поскольку сейчас эта проблема стоит не менее остро, чем 
во времена Соловьева. 
 
100.00 грн.  
 
Степени жизни Якова Голосовкера  
 
/ Под.ред. М.Ю. Савельевой,Т.Д. Суходуб,Г.Е. Аляева ,∕   
ЦГО НАН Украины, ОРФ при Украинском фил-м фонде / Серия “Киевомышление”. – К.: 
Издательский дом Дмитрия Бураго, 2020. – 520 с. 
 
Философское самоопределение Густава Шпета. 
 
 – К.: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2019. – 424 с. 
 
Філософія релігії 
 

Сергей Булгаков 

Автор: Пьеро Кода 
Вид-во: ББИ 



Мова: рос. 
Формат: Обкл. тверда – Форм. 130х205 мм; 208 стр. 
Рік видання: 2015 
Эта монография известного современного итальянского богослова Пьеро Кода - одна из 
последних работ на Западе, посвящённых выдающемуся русскому богослову и философу. 
Внимание автора сосредоточено на духовном и интеллектуальном обращении Булгакова, 
его знаменитой трилогии о Богочеловечестве и уникальном богословском методе. В 
качестве приложения к книге даётся булгаковская работа "Главы о троичности". 
 
210.00 грн. 
 
Филоненко А.С.   Присутствие Другого и благодарность: контуры евхаристической 
антропологии: монография 
 
 / А.С.Филоненко. – Харков: Издатель Александр Савчук, 2018. – 392 с. 
 
 
Культура, мистецтво 
 

Культура. Діалог культур 

Автор: Володимир Біблер 
Вид-во: Дух і Літера 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 150х205 мм; 368 стор. 
Рік видання: 2018 
  
Володимир Соломонович Біблер (1918-2000) - російський філософ, творець оригінальної 
філософської системи діа-логіки, або логіки діалогу культур (=культур логіки). Біблер 
послідовно розвиває концепцію культури як діалогу культур: культури різних епох не 
знімають одна одну на шляху загальнолюдського прогресу, проте в мисленні, художньому 
баченні, громадському бутті сучасної людини вони спілкуються, сперечаються, 
взаємопередбачають і взаємообгрунтовують одна одну. Саме з цього боку він аналізує 
гостро сучасні проблеми культури, цивілізації, громадянського суспільства, освіти тощо. 
У рік ювілею Філософа у першій частині книги ми пропонуємо українські переклади 
кількох статей Біблера, хоча і написаних більш ніж 25 років тому, проте досі актуальних. 
Другий розділ книги містить тексти про Володимира Біблера, створені в різний час його 
учнями. 
 
250.00 грн. 220.00 грн. 
 
Логіка, теорія пізнання, філософія науки, філософія природи  
 

Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO 

Автор: наук. ред. Володимир Мельник, Андрій Синиця 
Вид-во: Львівський національний університет імені Івана Франка 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 150х220 мм; 568 стор. 



Рік видання: 2017 
  
В антології вміщено переклад з англійської та французької мов дванадцяти знакових 
праць провідних сучасних західних мислителів, які провадять дослідження в галузі 
філософії науки – Пенелопи Медді, Едварда Фредкіна, Еріка Р. Скеррі і Лі Макінтайра, 
Пітера Ґодфрі-Сміта, Ендрю Фінберґа, Мілен Ботболь-Баум, Жан-Іва Безьє, Девіда 
Чалмерса, Деніела Деннета, Патриції С. Черчленд, Джона Серля, Ноама Хомського. 
Антологія складається з двох частин: у першій («Суб’єктивізація об’єктивного») 
висвітлено філософські аспекти математики, фізики, хімії, біології, техніки й біоетики, у 
другій («Об’єктивізація суб’єктивного») – логіки, інформатики, теорії штучного інтелекту, 
нейрофілософії, когнітивістики та лінгвістики. Кожна праця супроводжується аналізом 
ключових проблем відповідного напряму філософсько-наукових досліджень і 
біографічними відомостями про її автора.  
Для всіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії науки. 
 
350.00 грн.  
 
СавельеваМ.Ю. Соціокультурні передумови трансформації методології науки: 
Монографія. 
 
 / Савельєва М.Ю., Суходуб Т.Д. – ЦГО НАН України. – К.: Четверта хвиля, 2020, - 220 с. 
 
Філософські основи наукових досліджень. 
 
 – Київ: Інтерсервіс, 2019. – 240 с. 
 
Рижко В.А.  Неоконцептологія.  
 
 К.- 2016.- 604 с. 
 
Етика 
 

Апологія вад (Апология пороков) 

Автор: Сергей Пролеев 
Изд-во: Дух и Литера 
Язык: рус. 
Формат: Обл. мягк. – Форм. 150х210 мм; 384 стр. 
Год издания: 2019 
  
Традиция моралистики охватывает почти 2,5 тысячи лет, начинаясь с "Характеров" 
Теофраста, знаменитого ученика Аристотеля. Книга, которую вы держите в руках, 
продолжает эту традицию. Но вместе с тем беспрецедентна по своему содержанию. В ней 
описаны все мыслимые человеческие пороки, общим числом более 100! По полноте 
собранных под одной обложкой изъянов души, эта коллекция не знает себе равных. Но 
еще поразительнее способ описания – в пороках открывается то, что их оправдывает! Для 
каждого из них, от вполне невинных до самых тяжких, автор находит доброе слово. Не с 
тем, разумеется, чтобы черное назвать белым, а чтобы поддержать волю каждого стать 
лучше в нелегких жизненных испытаниях. Живой, образный – ироничный и вместе с тем 
проникновенный – язык книги делает ее приятным и увлекательным чтением. Для всех, 
кому небезразлична собственная личность и судьба. 



 
200.00 грн. 

 

Вина чеснот (Вина добродетелей) 

 Автор: Сергей Пролеев 
Изд-во: Дух и Литера 
Язык: рус. 
Формат: Обл. мягк. – Форм. 150х210 мм; 464 стр. 
Год издания: 2019 
  
Добродетели принято хвалить, но в этой книге их также обличают. Здесь описано около 
100 общепризнанных нравственных достоинств, которые, на поверку, заключают в себе 
немало трудного, подчас разрушительного для человеческой личности. Суждения автора 
неожиданны, парадоксальны, ироничны. Ими привычные представления ставятся под 
вопрос, а весьма необычный взгляд на человека приобретает обескураживающую 
убедительность. Живой, яркий, образный язык книги делает ее увлекательным чтением. 
 
200.00 грн. 
 
 
 

Соціально-педагогічні основи формування толерантності у дітей і молоді в умовах 
полікультурного середовища 

Автор: Ольга Грива 
Вид-во: ПАРАПАН 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 145х200 мм; 228 стор. 
Рік видання: 2005 
  
Існування в полікультурному соціумі пред’являє особливі вимоги до кожної окремої 
особистості, групи людей та цілих країн і цивілізацій. Стрижневим моментом комплексу 
полікультурності є толерантність як універсальний принцип людської життєдіяльності. 
Особливо важливим питання навчання та дотримання толерантності постає для дітей та 
молоді – підростаючих поколінь, від яких залежить майбутнє. 
Автором представлено існуючий у світі досвід з питань соціально-педагогічної роботи з 
дітьми та молоддю в умовах полікультурного соціуму. Простежені історичні корені 
проблем полікультурності та виховання толерантності в Україні, вивчені проблеми 
сучасних дітей та молоді, які обумовлені фактором полікультурності українського 
суспільства. Також представлені розробки автора щодо формування толерантності у дітей 
та молоді, моделі виховання толерантної особистості і соціально-педагогічної підготовки 
фахівців до роботи в умовах полікультурності. 
Монографія адресована всім, хто має відношення до виховання та освіти дітей та молоді – 
професійним педагогам та психологам, викладачам вузів, студентам, а також – тим, від 
кого залежить вирішення кола соціальних проблем у полікультурному соціумі – 
державним діячам та службовцям.  
 



90.00 грн. 

Джерела християнської моралі: її метод, зміст та історія 

Автор: Серве Теодор Пінкерс 
Вид-во: Дух і Літера, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда.– Форм. 170х240 мм; 606 стор. 
Рік видання: 2013 
  
Цей твір вийшов друком у 1985 р. і викликав справжнє відновлення католицької 
моральної теології. Спираючись на Святе Письмо, традицію Отців Церкви й думку св. 
Томи Аквінського, автор повертається до класичної концепції християнської моралі, яка 
ґрунтується на природному для людини прагненні до щастя. С. Пінкерс показує, як 
християнська традиція розуміла реалізацію цього прагнення і як такий підхід може 
надихнути сучасну моральну рефлексію. Автор розглядає моральні проблеми крізь призму 
євангельської Нагорної Проповіді, яка набагато сильніше стимулює творчу співпрацю 
людини з Божою благодаттю, ніж переліки обов’язків і заповідей, властиві модерній 
моральній теології. 
 
130.00 грн. 
 

Філософія дару 

Автор: Дам'ян Федорика 
Вид-во: Видавництво Українського католицького університету 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 150х220 мм; 248 стор. 
Рік видання: 2017 
  
Цей збірник есеїв, більшість із яких уперше публікується українською мовою, знаменує 
собою кульмінацію творчої спадщини оригінального українського й американського 
феноменолога Дам’яна Федорики. Три тісно пов’язані між собою розділи демонструють, 
як питання, проблеми та дилеми, що стосуються природи людини і суспільства, можуть 
вирішуватися з перспективи філософії дару. На сторінках збірника складні поняття і 
розрізнення майстерно поєднані зі сміливими й оригінальними ідеями, що покликані 
втягнути читача в діалог та стимулювати до роздумів.  
Видання підготоване у співпраці Міжнародного інституту етики та проблем сучасності і 
кафедри філософії УКУ.  
Для читачів, які цікавляться етичною проблематикою. 
 
220.00 грн. 
 
 
 
Історія. Біографії, мемуари 
 

Світло і свобода. Роздуми про прагнення до щастя 



Автор: Томас Джефферсон 
Вид-во: Лiтера Нова 
Мова: укр. 
Формат: Обл. м'яка – Форм. 145х210 мм; 177 стр. 
Рік видання: 2019 
  
Якщо хочеш пізнати духовний світ людини – звернись до її думок. Саме це пропонує Ерік 
С. Петерсен, даючи можливість читачеві познайомитися зі світоглядом Томаса 
Джефферсона, третього президента США, автора всесвітньо відомої Декларації 
незалежності. Світло, отримане від свободи, свобода, осяяна світлом – такий лейтмотив 
цієї книги. 
 
230.00 грн. 
 
Підручники з філософії 
 
Філософія Марія Фюрст, Юрѓен Тринкс. 
 
/ Пер. з нім. Вахтанѓа Кебуладзе.  – К.: ДУХ І ЛІТЕРА , Інститут релігійних наук св.. Томи 
Аквінського. 2018. – 544 с. 
 
150.00. грн. 
 
Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С.   Історія філософії: проблема людини та її меж. 
Вступ до філософської антропології як мета антропології. Навчальний посібник із 
словником. 5- вид. перероб. та доповн.  
 
 – К.: КНТ, 2017 – с. 396. 
 
Черепанова С.О.   Філософія родознавства: Навч. посіб. 
 
 / Передмова проф.. В.Г.Скотного. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2008. – 460 с. 
 
 
Релігієзнавство 

Антропологія релігії: порівняльні студії від Прикарпаття до Кавказу 

Автор: упор. Кетрін Ваннер, Юлія Буйських 
Вид-во: Дух і Літера 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 145х200 мм; 440 стор. 
Рік видання: 2019 
  
Антропологічне дослідження релігії у Східній Європі відображає внутрішню складність і 
динаміку релігійної експресії в регіоні, який постійно зустрічається з політичними 
викликами, зокрема рухливістю кордонів (як фізичних, так і уявних) і масовими 
міграціями. Крах комуністичної епохи призвів до гібридних форм політизації релігійного 
життя, особливо тоді, коли нові незалежні держави прагнули закріпити свою легітимність, 
інтегруючи релігію в національні/націоналістичні візії історії. У низці країн у цьому 
постколоніальному, посткомуністичному регіоні-фронтирі релігія сприймається як 
надзвичайно важлива складова національної ідентичності, належності до певної 



спільноти, що пов’язується з давньою історією певного народу та його героїчним 
минулим. Останнє нерідко викликає до життя непримиримі суперечності з країнами-
сусідами щодо візії спільної історії. Залучення релігії та релігійності до політичного, 
економічного, громадського життя у Східній Європі виявляє яскраву різноманітність 
релігійних форм, текстів і обрядів, оспорюваних і спільних святинь, а також цілу низку 
сект, культів, вірувань та інших багатошарових за своєю природою рухів, які складають 
еклектичну картину релігійного плюралізму в регіоні.  
Тексти із пропонованої читачам збірки відображають широкий спектр досліджень з 
окресленої тематики на регіональному й локальному рівнях — від Підкарпаття до Кавказу 
— та охоплюють час від середини XX ст. до початку XXI ст. До книги увійшли статті 
учасників щорічної конференції з антропології релігії, яка відбувалася в Києві протягом 
2014–2018 рр. і була організована Робочою групою з вивчення релігії у Причорномор’ї на 
чолі з К. Ваннер.  
Видання орієнтоване на фахівців із соціокультурної антропології, соціології, 
релігієзнавства, історії тощо, викладачів, аспірантів і студентів різних гуманітарних 
дисциплін, а також усіх тих, хто цікавиться дослідженням релігії якісними методами та 
особливостями її функціонування на пострадянському просторі. 
 
274.00 грн. 

Безтурботне майбутнє 

Автор: Август Енгельгардт, Август фон Бетман 
Вид-во: ФОП Халіков 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 100х140 мм; 310 стр. 
Год издания: 2018 
  
Вегетаріанство, здоровий спосіб життя, нудизм і навіжені пошуки раю. Август 
Енгельгардт у своєму житті та філософії відобразив стиль, поширений серед європейців 
початку ХХ століття. Придбавши в 1902 році кокосову плантацію на тропічному острові, 
він створив там власну релігійну систему та заснував "Орден Сонця". Протягом 1905-1906 
років Енгельгардт і його послідовник Август фон Бетман написали книгу "Безтурботне 
майбутнє", переклад якої ви і тримаєте в руках.  
Текст може бути корисним для релігієзнавців, культурологів, дослідників екологічних 
рухів ХХ століття, а також усіх, хто прагне жити вічно в променях Сонця. 
 
200.00 грн. 
 

Блаженіший Любомир. Думки у спадок 

 / Упор. Ольга Гнатишин. – Львів: Свічадо, 2018. – 112 с. 

"Будьмо собою!" Життя і заповіт Патріарха Йосифа Сліпого 

Автор: упор. Олег Турій 
Вид-во: Видавництво Українського католицького університету 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 205х205 мм; 72 стор. 
Рік видання: 2017 
  



У 125-ту річницю з дня народження Йосифа Сліпого Інститут історії Церкви Українського 
католицького університету спільно з Постуляційним центром беатифікації й канонізації 
святих УГКЦ пропонує читачам ювілейне видання, яке включає в себе його незабутнє 
"Завіщання", біографічний нарис о. Андрія Михалейка, ілюстрований світлинами 
найважливіших етапів патріархового подвижницького шляху, та вступне пастирське слово 
Блаженнішого Святослава Шевчука, яке привертає увагу до ключової ідеї, втіленої в житті 
Великого Патріарха і в його заповіті нащадкам: "Будьмо собою!" 
 
190.00 грн. 

Відновлення стародавньої християнської церкви: чотири американські концепції 

Автор: Говард Л. Біддулф 
Вид-во: Інтерсервіс 
Мова: укр., англ. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 150х205 мм; 108 стор. 
Рік видання: 2017 
  
В праці Г. Біддулфа шляхом порівняння розкриваються особливості чотирьох 
американських реставраціоналістських концепцій - Александра Кемпбелла (Церква 
Христа), Джозефа Сміта (Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів), Еллен Уайт (Церква 
адвентистів сьомого дня) та діячів раннього п'ятидесятництва. Автор відрізняє 
реставраціонізм і реформаторство в християнстві. 
 
200.00 грн. 
 

Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини. У 2-х 
томах. Том 1. Біографічні нариси (1939-1989) 

Автор: Богдан Прах 
Вид-во: Видавництво Українського Католицького Університету 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 180х250 мм; 722 стор. 
Рік видання: 2015 
  
Праця о. Богдана (Богуслава Антонія) Праха присвячена історії Перемиської єпархії й 
Апостольської адміністрації Лемківщини в буремний і трагічний період 1939-1989 рр., у 
який Церква пережила воєнне лихоліття, радянські, німецькі та польські репресії й урешті 
насильну ліквідацію, ув’язнення, заслання та депортації духовенства і вірних. Спираючись 
на обширний архівний матеріял і численні інтерв’ю з очевидцями подій та родичами 
репресованих, автор відтворює життєвий та душпастирський шлях, а часто й мучеництво 
та ісповідництво віри єпископів і священиків, а також представників чернецтва. Крім того, 
з’ясовано долю вихованців Перемиської духовної семінарії в останні роки її існування.  
Перший том містить ґрунтовне аналітичне дослідження та стислі біографічні довідки про 
більш як дев’ятсот священнослужителів і семінаристів. 
 
380.00 грн. 

Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини. У 2-х 
томах. Том 2. Документи і матеріали (1939-1950) 



 
Автор: Богдан Прах 
Вид-во: Видавництво Українського Католицького Університету 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 180х250 мм; 856 стор. 
Рік видання: 2015 
  
Праця о. Богдана (Богуслава Антонія) Праха присвячена історії Перемиської єпархії й 
Апостольської адміністрації Лемківщини в буремний і трагічний період 1939-1989 рр., у 
який Церква пережила воєнне лихоліття, радянські, німецькі та польські репресії й урешті 
насильну ліквідацію, ув’язнення, заслання та депортації духовенства і вірних. Спираючись 
на обширний архівний матеріял і численні інтерв’ю з очевидцями подій та родичами 
репресованих, автор відтворює життєвий та душпастирський шлях, а часто й мучеництво 
та ісповідництво віри єпископів і священиків, а також представників чернецтва. Крім того, 
з’ясовано долю вихованців Перемиської духовної семінарії в останні роки її існування.  
У другому томі опубліковано великий масив документів, що висвітлюють долю 
духовенства й події на теренах історичної Перемиської єпархії під час особливо 
жорстоких переслідувань1939-1950 рр. Серед цих матеріялів – витяги з кримінальних 
справ проти перемиських єпископів Йосафата Коциловського та Григорія Лакоти, а також 
проти багатьох священиків і вірних, документи парафіяльних і деканальних урядів про 
депортації української людности й терор з боку польської влади та збройного підпілля, 
спогади репресованих душпастирів та їхніх рідних тощо. Також уперше публікується звіт 
о. Василя Гриника "Церква в рідному краю і в Польщі", що відображає стан єпархії та її 
духовенства на 1948 р. 
 
380.00 грн. 
 
Гузар Любомир   Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901 – 1944) 
провісник екуменізму  

/ Гузар Любомир /  Вид. друге. – Жовква : Місіонер, 2015. – 496 с. 

200.00. грн. 

Єдина Помісна Православна Церква в Україні: суспільний запит та необхідність 
конституювання 

Автор: Олександр Саган 
Вид-во: КБСБ, "Світ знань" 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 145х200 мм; 40 стор. 
Рік видання: 2017 
  
Кілька століть українці борються за свою Помісну Православну Церкву. Відсутність 
державності не давала змоги завершити цей процес. У часи незалежності уже понад два 
десятиліття фактично всі президенти України декларують необхідність подолання 
роз'єднання православних Церков і конституювання єдиної Помісної Православної 
Церкви. Проте Україна не реалізувала цей проект, оскільки, окрім зовнішньої протидії, ми 
не маємо і внутрішнього консенсусу в осмисленні своєї Помісності.  
У брошурі професора О. Сагана аналізуються проблемні питання конституювання єдиної 
Української Помісної Православної Церкви (УППЦ) та її значення для подальшого 
розвитку країни.  



Для всіх, хто цікавиться проблематикою Помісності православ'я в Україні. 
 
50.00 грн. 

Іслам в Україні: історія і сучасність 

Автор: Михайло Якубович 
Вид-во: Нілан-ЛТД 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 150х215 мм; 264 стор. 
Рік видання: 2016 
  
Репрезентована монографія - одна з перших в українській науці розвідок, присвячена 
висвітленню історичної долі ісламу й мусульман на українських землях. На основі 
широкоі джерельної бази, в тому числі рукописів та інших матеріалів показано, що іслам 
увійшов в український релігійний простір уже в ранньому середньовіччі. Розкрито чимало 
цікафих фактів з життя мусульманських громад в Україні, проаналізовано відродження 
ісламу в часи Незалежності.  
Для широкого кола читачів. 
 
185.00 грн. 130.00 грн. 
 
Історія релігій в Україні: актуальні питання. 
 
  − Львів: Логос, 2019. – 252 с. 

Майдан і Церква 

Автор: під редакцією Л.Филипович 
Вид-во: Техніка 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 172х248 мм; 656 стор. 
Рік видання: 2015 
  
Книга є наслідком моніторингу подій зими 2013-2014 рр., що відбулися в Україні після 
непідписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом, коли українці вийшли з 
мирними протестами проти політики влади. Фокус зроблений на зборі та аналізі 
інформації про реакцію релігійних організацій України та їх лідерів на мирні протестні 
народні акції та спроби силового придушення волевиявлення народу. До збірки увійшли 
не тільки хронологія подій, офіційні документи ВРЦіРО, окремих релігійних організацій, 
звернення та заклики релігійних лідерів до народу і до влади, неофіційні висловлювання 
та коментарі пересічних віруючих та їх пасторів, але й експертні оцінки політиків, 
державних діячів, а перш за все - релігієзнавців, які покликані об"єктивно і неупереджено, 
позаконфесійно і полісвітоглядно розкрити суть духовного Майдану, зміст революції 
гідності, показати роль релігії і Церкви в становленні громадського суспільства та 
сучасних соціально-політичних процесах. Книга рекомендована для науковців, державних 
службовців, релігійних лідерів, усім, хто цікавиться проблемами позиціюванню Церкви в 
сучасному світі, її ролі в політичних процесах. 
 
350.00 грн. 



Марк Райнгард   Капітал 

 – К.: Темпора, 2013. – 296 с. 

90.00. грн. 

Науковий щорічник “ Історія релігій в Україні ” 

 − Львів: Логос, 2019. Вип. 29.  372 с. 

Преподобний Паїсій Величковський. "Повість про Святий Собор" та маловідомі 
листи 

Автор: упорядник та науковий редактор Сергій Шумило 
Вид-во: Видавничий дім УПЦ 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 170х230 мм; 207 стор. 
Рік видання: 2016 
  
За словами автора і упорядника книги Сергія Шумило , «Повість про святий собор» прп. 
Паїсія Величковського — це «унікальний і водночас забутий літературний твір, в якому 
прекрасно поєднані майстерність художнього слова, філософські роздуми, духовні 
настанови, а також історичні та автобіографічні свідчення. У ньому від першої особи 
розкриваються невідомі досі сторінки історії і побуту українського чернецтва XVIII ст. 
Цей твір є визначною пам’яткою української і східно-слов’янської духовної літератури 
XVIII ст., залишеною нам у спадок видатним подвижником і просвітителем, значення 
внеску якого в українську культуру ще належить розкрити й гідно оцінити. Після 
тривалого забуття ця визначна пам’ятка літератури знову повертається на Батьківщину», - 
каже автор книги. У запропонованій читачеві книзі також досліджуються і вперше 
публікуються українською мовою невідомі раніше листи прп. Паїсія Величковського як до 
київського митрополита Арсенія (Могилянського), так і до Кошового отамана Війська 
Запорізького Петра Калнишевського, виявлені у архівах Міжнародним інститутом 
афонської спадщини в Україні. «Тут вперше публікуються листи прп. Паїсія, коли він ще 
був настоятелем стародавнього монастиря Симонорпетра на Афоні. Знайдення оригіналів 
цих документів – справжня сенсація. Адже це перші і єдині збережені листи прп. Паїсія, 
написані ним з Афона. З них ми вперше дізнаємося, що Величковський на Афоні у 
монастирі Симонопетра намагався створити новий духовний центр слов´янського 
чернецтва, домігшись передачі цієї стародавньої обителі його «малоросійському 
братству» на «вічні часи», а в облаштуванні її надавали активну допомогу козаки 
Запорізької Січі і київський митрополит Арсеній (Могилянський)», – повідомив Сергій 
Шумило.  
Видання книги здійснено Видавничим відділом УПЦ спільно з Міжнародним інститутом 
афонської спадщини в Україні. Проект приурочений до 1000-річчя давньоруського 
чернецтва на Афоні і реалізований відповідно до рішення Синоду УПЦ про переклад 
сучасною українською мовою та видання творів прп. Паїсія Величковського. Книга 
обсягом 208 сторінок забезпечена великим посилальним апаратом і ілюстративним 
матеріалом і буде цікава як фахівцям, так і всім, хто цікавиться церковною історією, 
літературою і богослов´ям. 
 
150.00 грн.  
 



Релігієзнавство: навчальний посібник  

Автор: Наук. ред. Д.В. Брильов 
Вид-во: Дух і Літера 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда –  328 стр. 
Рік видання: 2020 
У посібнику подано матеріал, присвячений релігієзнавству як науці, історії релігії та 
світовим релігіям. Розглядаються різні концепції, її структура та функції релігії в житті 
суспільства та особистості, проблеми розвитку та еволюції релігії. 
Видання розраховане на педагогічних працівників позашкільних, загальноосвітніх, 
професійно-технічних навчальних закладів, викладачів і студентів вищих навчальних 
закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, спеціалістів, які займаються 
питаннями позашкільної освіти, а також тих, хто цікавиться проблемами світових релігій. 
 
230.00 грн. 

Релігійна свобода на перехресті епох, країн і культур  

Автор: під редакцією А.Колодного 
Вид-во: УАР 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 205х295 мм; 216 стор. 
Рік видання: 2016 
  
Щорічник укладено із текстів доповідей і повідомлень, надісланих учасниками до 
міжнародної наукової конференції "Свобода релігії на перехресті епох, країн і культур", 
проведення якої зініціювали Координаційна ради з питань релігієзнавства країн Східної і 
Центральної Європи, Українська Асоціація релігієзнавців, Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. До організації конференції 
прилучилися Міжнародний центр права і релігієзнавства Університету Бригама Янга 
(США) та Департамент у справах релігії і національностей Міністерства культури 
України. Статті подаються  в авторській редакції, зарубіжні - на мові їх оригіналу. Вони 
розміщені в чотирьох розділах щорічника: 1. Свобода совісті в її сутності і різноманітгі 
вираження. 2. Релігійні процеси в різноманітті їх форм і виявів. 3. Конфесійне життя в 
різноманітті його течій. 4. Правове регулювання релігйної мережі України. Праця може 
бути значимою для науковців, викладачів релігієзнавчих і правознавчих   дисциплін, 
державних службовців, студентів та аспірантів релігієзнавчих і правознавчих 
спеціалізацій, усіх, кого цікавлять проблеми свободи буття релігії у світі й Україні. 
 
190.00 грн. 
 

Релігія в історії і духовності українців. Вибрані праці Юрія Мулика-Луцика 

 // Упорядник і наук. редактор проф.. А.М.Колодний / Серія «Мислителі української 
діаспори». – К.: УАР, 2019. – 264 с. 

150.00. грн. 

Релігія у її складових і процесах їх осучаснення 



Автор: ред. проф. Анатолій Колодний 
Вид-во: Інтерсервіс 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 145х205 мм; 402 стор. 
Рік видання: 2018 
  
Монографія вмістила матеріали переважно наукових співробітників дослідницької групи з 
філософії релігії Відділення релігієзнавства ІФ НАН України з виконання ними планової 
теми з проблеми структурування релігії. Виявлено особливості структурування 
релігійного феномену загалом, ті зміни, які відбуваються у кожній з його складових за 
умов глобалізації, постмодерну і секуляризації, під впливом ускладнення міжконфесійних 
відносин. Проаналізовано тенденції осучаснення кожного з елементів релігійного 
феномену, насамперед її нових організаційних виявів, які роблять релігію все більш 
затребуваною.  
Розрахована на науковців-релігієзнавців, аспірантів і студентів з релігієзнавчого фаху, 
всіх, для кого цікавим є сам релігійний феномен. 
 
290.00 грн. 

125 Думок Патріярха Йосифа Сліпого 

   ∕  Упор.Тереза Ференц. – Львів: Свічадо, 2017. – 144 с. 

50.00. грн. 

150 Думок Митрополита Андрея Шептицького 

   ∕  Упор.Тереза Ференц. – Львів: Свічадо, 2015. – 144 с. 

50.00. грн. 

Стратегії примирення. Роль Церков в Україні 

Автор: під ред. Сергія Бортніка 
Вид-во: Ріджи 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м’яка – 215 стр. 
Рік видання: 2021 
У пропонованій книзі розміщені матеріали конференції "Стратегії примирення. Роль 
Церков в Україні" що відбулася в жовтні 2018 року в Києві. На ній зібралися більше 120 
учасників, які представляли більше ніж 50 різних Церков та громадських організацій. У 
другій частині розміщено перекладені українською мовою доповіді Сергія Бортніка на 
суголосну тему. 
 
100.00 грн. 

Таранов Сергей   Должен быть; [Монография] 

 / С.Таранов. –К.: Четверта хвиля, 2021. – 168 с. 

Традиція і традиціоналізм. Альманах (2020) 



Автор: упор. Р. Халіков 
Вид-во: видавець Руслан Халіков 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 145х205 мм; 336 стор. 
Рік видання: 2020 
  
Альманах "Традиція і традиціоналізм" (2020) містить у собі кілька тематичних блоків. По-
перше, в ньому представлені два масштабних дослідження ранньої творчості М. Еліаде, а 
саме - його поглядів на алхімію та на співвідношення магічного і містичного в йозі. 
Тематика йоги продовжується кількома сходознавчими дослідженнями, зокрема 
перекладом класичної статті А. К. Кумарасвамі. Ще один важливий переклад - це курс 
лекцій суфійського мислителя Абулькадира ас-Суфі "Книга Сафару", який продовжує 
серію, започатковану в попередньому альманасі. Нарешті останній блок присвячено 
російськомовним авторам - сучасникам та багато в чому однодумцям засновників 
традиціоналістичного напряму. 
Книга може стати в пригоді філософам, релігієзнавцям, культурологам, історикам і всім, 
кого цікавлять питання традиціоналізму і традиційного суспільства. 
 
205.00 грн.  

Туманов П.   Под грифом секретности. Самые опасные учения, секты и культы 

 / Петр Туманов. − Х.: Виват, 2019. – 224 с. −(Серия «Полезная книга»). 

Філіп Меланхтон. Фенікс Реформації 

Автор: Петро Котляров 
Вид-во: Дух і Літера 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. тверда. – Форм. 145х210 мм; 328 стор. 
Рік видання: 2020 
Хто він, «тихий реформатор»? Філіп Меланхтон, вихований у гуманістичному 
середовищі, в перші роки Реформації сприйняв євангельське вчення Мартіна Лютера і 
став одним із найближчих його соратників. Участь у рейхстагах, листування із 
європейськими монархами, реформування церкви і школи, розробка нової теології і 
викладання в університеті — ось неповний перелік діяльності Меланхтона. Його життя є 
відповіддю на питання, як поєднати непоєднуване: Реформацію та гуманізм, ідеали якого 
пов’язувалися із античністю, політику і глибоку побожність, науку і практику. І, більше 
того, як будувати суспільство, засноване на благочесті та ерудиції, в умовах війни, 
політичної розрухи і руйнування традицій.  
Книга призначається для усіх, хто цікавиться, як можна займатися політикою і не 
розгубити християнські чесноти; бути відомим вченим і водночас провідним теологом; 
мати європейську славу університетського викладача й опікуватися проблемами школи та 
вирішувати складні дипломатичні конфлікти. 
 
380.00 грн. 
 

Шепетяк Олег Михайлович.   Історія релігій. Том перший. 

 – Жовква: Місіонер , 2019. – 496 с. 



260.00. грн. 

Шепетяк Олег Михайлович.   Історія релігій. Том другий. 

 – Жовква: Місіонер , 2019. – 608 с. 

260.00. грн. 

Шепетяк Олег Михайлович.   Історія релігій. Том третій. 

 – Жовква: Місіонер , 2019. – 856 с. 

270.00. грн. 

Юдео-християнський діалог. Словник-довідник (бук.) 

Автор: ред. Леон Кленицький, Джефрі Вайгодер 
Вид-во: Дух і Літера 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 145х200 мм; 296 стор. 
Рік видання: 2015 
Букіністична книга 
  
Ця книга представляє юдео-християнські діалоги сьогодення. Словарні статті присвячені 
центральним теологічним поняттям обох релігій та соціально-історичним реаліям їхнього 
співіснування. Кожна стаття має дві версії, що презентують відповідно юдейський та 
християнський погляди на певну проблему.  
Видання буде корисним для всіх читачів, зацікавлених у пошуках порозуміння людей 
Землі. 
 
65.00 грн. 
 
Релігія і наука 

Обрії науки 

Автор: за редакцією Юрія Головача та Ярослава Грицака 
Вид-во: видавництво УКУ 
Мова: укр. 
Формат: Обкл. м'яка. – Форм. 145х240 мм; 186 стор. 
Рік видання: 2016 
  
“Обрії науки” – семінар із такою назвою проводять у Львові науковці Українського 
католицького університету, Львівського національного університету ім. Івана Франка та 
Національної академії наук України. Мета семінару – дати можливість зустрічатися та 
виробляти мову спілкування між науковцями-природничниками та гуманітаріями. Ця 
книжка виникла з бажання поширити коло такого спілкування. Її автори – лектори 
семінару, провідні вчені України і світу – ознайомлюють з актуальними проблемами 
досліджень, що становлять суть їхньої праці, розповідають про історію науки та її героїв 
мовою, доступною не лише вузьким фахівцям, а й ширшому освіченому загалу. 
 



130.00 грн. 
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