
              

 

 

ШШШАААНННОООВВВНННІІІ   ЧЧЧИИИТТТАААЧЧЧІІІ!!!   
 

ЗЗааппрроошшууєєммоо  ппеерреегглляяннууттии  

ввііррттууааллььннуу  ккнниижжккооввуу  ввииссттааввккуу  

 

«Праці науково-педагогічних 

працівників кафедри психології та 

соціології ННІ гуманітарних наук  

у фондах Наукової бібліотеки» 

 

 

 

 
Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до 

Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки 

запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему. 

  



Мешко Н. П. 

Університет у національній інноваційній системі : монографія / 

Н. П. Мешко, М. В. Поляков, Є. М. Суліма ; М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України ; Дніпропетровський нац. ун-т 

ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 436 с. 

 

 

Розглянуто проблеми і тенденції розвитку інноваційної діяльності 

університету як важливої складової національної інноваційної системи. 

Досліджено еволюцію моделей фінансування університетської науки, 

розподіл функцій у системі відносин «держава – наука – бізнес». 

Визначено основні передумови розвитку форм співпраці з міжнародним 

та вітчизняним бізнесом у сфері трансферу технологій. Проаналізовано 

вплив сучасного університету на формування інтелектуальної еліти як в 

Україні, так і за її межами. 

 

 

 

Суліма Є. М. 

Глобалістика : підручник / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв. – Київ : 

Вища школа, 2010. – 544 с. 

 

 

 

Підручник ознайомлює з особливостями застосування системного 

підходу до вивчення міжнародних відносин, розкриває природу і 

тенденції розвитку сучасної світової системи, процесу глобалізації, 

містить аналіз фундаментальних аспектів дослідження глобального 

розвитку – проблем глобального суспільства, світового порядку, 

світового лідерства, глобалізації управління, глобальної безпеки, 

висвітлює особливості глобальної цивілізаційної конкуренції та 

альтерглобалістського руху. 

 

 

 

 

Геополітика : енциклопедія / за ред. чл.-кор. НАПН України, д.ф.н., 

проф. Є. М. Суліми. – Київ : Знання України, 2012. – 919 с. 

 

 

 

Енциклопедія охоплює всі основні аспекти історії, теорії, понятійно-

категоріального апарату та напрямів розвитку геополітики як науки і 

виду політики. Широке коло персоналій дозволяє познайомитися з 

особливостями життєдіяльності, ідейними поглядами, науковими 

концепціями і політичними доктринами основоположників, класиків і 

сучасних представників геополітичної науки, а також політичних діячів, 

що уособлювали собою історично важливі геополітичні стратегії. Значна 

кількість статей присвячена суб’єктам геополітики – державам і 

міждержавним організаціям.  

 

  



Богдановський І. В. 

Логіка : навч. посібник / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна, 

І. М. Савицька ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ 

УДФСУ, 2020. – 310 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», 

т. 76). 

 

 

Навчальний посібник створений на основі тривалого досвіду викладання 

авторами курсу логіки у закладах вищої освіти. Містить теоретичний 

курс, тести, приклади розв'язування вправ і завдань, словник основних 

понять, що допоможе студентам підготуватися до проведення лекційних і 

семінарських занять з дисципліни «Логіка». При висвітленні основних 

тем курсу поряд із традиційними засобами автори використали методи 

сучасної логіки 

 

 

 

 

Загальна психологія : навч. посіб. / І. В. Богдановський, 

О. В. Войтенко, С. О. Дєніжна, Р. А Калениченко та ін. ; Ун-т держ. 

фіскал. служби України ; за заг. ред. Р. А. Калениченка, 

О. Г. Льовкіної, І. О. Пєтухової. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 

554 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 65). 

 

 

Навчальний посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для 

проведення лекційних занять з дисципліни «Загальна психологія» 

відповідно до робочої програми навчальної дисципліни за напрямом 

підготовки «Психологія». 

Буде корисним для широкого загалу читачів: слухачів, студентів закладів 

вищої освіти, магістрів, аспірантів, викладачів, а також для менеджерів, 

економістів, правників, науковців, урядовців, політиків та інш. 

 

 

 

 

Психологія особистості : навч. посібник / уклад. Є. М. Суліма, 

Л. А. Весельська, О. В. Войтенко, С. О. Дєніжна та ін. ; за заг. ред. 

Є. М. Суліми ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ 

УДФСУ, 2021. – 380 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», 

т. 80). 

 

 

 

Навчальний посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для 

проведення навчальних занять із навчальної дисципліни «Психологія 

особистості» відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». У темах 

розкриваються загальні теоретичні аспекти, принципи та методи 

психології особистості, основні наукові поняття та їх закономірності. 

 

  



Філософія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / авт. кол. : 

Л. В. Губерський, Є. М. Суліма, В. Г. Кремень, В. П. Андрущенко 

та ін. ; за ред. Л. В. Губерського ; худ.-оформ. О. Д. Кононученко. – 

Харків : Фоліо, 2013. – 510 с. 

 

 

Пропонований підручник з філософії розрахований на студентів 

нефілософських факультетів, що зумовило його основну мету – 

формування світоглядної культури та культури мислення особистості. 

Автори підручника простежують становлення філософії та її основних 

проблем, розглядають предмет й методи філософії, спадок видатних 

філософів світу та особливості сучасних філософських напрямків. 

Філософія представлена як світоглядна система знання, в якій центральне 

місце відведено людині та основоположним цінностям її життя. 

 

 

 

 

Калениченко Р. А. 

Основи психології та конфліктології для фахової підготовки 

економістів : навч. посіб. для галузі знань «Економіка і 

підприємництво» / Р. А. Калениченко, О. Є. Харіна, К. М. Доценко ; 

ДФСУ ; УДФСУ. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2016. – 308 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 72). 

 

У навчальному посібнику розкрито питання природи психіки, людської 

особистості та її структури; властивостей психічних та емоційно-

вольових процесів; індивідуально-психологічних властивостей 

особистості; особливостей спілкування та взаємодії з людьми; 

психологічних особливостей економічної поведінки; психологічних 

закономірностей підприємницької діяльності та поведінки споживача; 

причини виникнення конфліктів, їх профілактики, прогнозування та 

конструктивного вирішення. 

 

 

 

Психологія управління : навч. посіб. / Р. А. Калениченко, 

О. Г .Льовкіна, Г. Ю. Мустафаєв, І. О. Пєтухова та ін. ; за заг. ред. 

Р. А. Калениченка, О. Г. Льовкіної ; Ун-т держ. фіскал. служби 

України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2019. – 256 с. – (Серія «На допомогу 

студенту УДФСУ», т. 49). 

 

 

 

Навчальний посібник містить, теоретичний і фактологічний матеріал для 

проведення лекційних занять з дисципліни «Психологія управління» 

відповідно до робочої програми навчальної дисципліни за напрямом 

підготовки «Менеджмент». 

 

 

 

  



Льовкіна О. Г. 

Історичні трансформації філософії діяльності: від 

трансценденталізму до праксеології : монографія. – Ірпінь : 

НУДПСУ, 2011. – 270 с. 
 

 

У центрі уваги монографічного дослідження постає проблема діяльності. 

Автор здійснив комплексний історико-філософський аналіз ідей та 

концепцій, що вплинули на генезис і становлення тектології О. Богданова 

та праксеології Т. Котарбіньського. У монографії визначена специфіка 

тектології та праксеології як провідних філософських концепцій 

діяльності. Пропоноване монографічне дослідження адресоване 

науковцям, аспірантам та студентам, а також всім, хто цікавиться 

осмисленням людської діяльності в межах філософського дискурсу. 

 

 

 

 

Соціалізація студентської молоді у процесі професійної підготовки : 

зб. наук. праць / НУДПСУ, Каф. психології та соціології ; за заг. ред. 

д.ф.н., проф. Н. В. Ківенко. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2016. – 253 с. – 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 66). 

 

 

 

Збірник наукових праць містить стисле викладення науково-дослідних 

робіт на основі матеріалів наукових досліджень, що проводилися 

кафедрою психології та соціології впродовж 2014–2015 рр. Представлені 

у збірнику праці висвітлюють актуальні проблеми професійного 

становлення сучасної молоді у розрізі соціологічних та психологічних 

досліджень Видання може бути корисним усім, хто цікавиться 

проблемою професійної соціалізації сучасної молоді. 

 

 

 

 

Пєтухова І. О. 

Психологічні основи у професійній підготовці фахівців податкової 

міліції : навч. посіб. / І. О. Пєтухова, Н. В. Давиденко ; НУДПСУ. – 

Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2016. – 268 с. – (Серія «Податкова та митна 

справа в Україні», т. 50). 

 

 

 

У навчальному посібнику систематизовані знання з психології та 

конфліктології в контексті професійної соціалізації майбутнього 

співробітника податкової міліції, розглянуті особливості формування 

професійної компетенції. 

 

 

 

  



Пєтухова І. О. 

Тестування в освіті України крізь призму розвитку психолого-

педагогічної науки : монографія. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2014. – 

170 с. 

 

 

У монографії здійснено ретроспективний аналіз тестування в освіті 

України. Проаналізовано підходи до тестування у педагогічній спадщині 

дореволюційних та радянських дослідників. Розкрито сутність дефініцій 

«тест» та «тестування», з’ясовано загальнотеоретичні питання 

тестування, критерії та функції, спрямованість тестів, які застосовувалися 

в початковій, середній та вищій школі. Центральне місце в монографії 

займає порівняльно-історичний аналіз змісту, характеристик, функцій, 

класифікацій, алгоритмів підготовки тестів та проведення тестування у 

освітній практиці минулого та сьогодення. 

 

 

 

Проблеми соціологічного, психологічного та педагогічного 

забезпечення податкових відносин в Україні : монографія / 

Н. М. Тарапатова, І. О. Пєтухова, Р. А. Калениченко, С. І. Корсун 

та ін. ; за заг. ред. к.соц.н., доц., проф. Н. М. Тарапатової. – Ірпінь : 

ВПЦ УДФСУ, 2016. – 138 с. – (Серія «Податкова та митна справа в 

Україні», т. 73). 

 

У монографії досліджено детермінанти трансформацій українського 

суспільства та їхній вплив на функціонування системи оподаткування, 

розглянуто напрями підвищення ефективності взаємодії податкових 

органів із платниками податків, проаналізовано соціально-психологічні 

особливості професійної діяльності податківців, розкрито специфіку 

механізмів досягнення психологічного комфорту у стосунках між 

податківцями та платниками податків, виявлено соціально-психологічні 

механізми оптимізації діяльності податкових органів, окреслено 

механізми удосконалення підготовки фахівців податкового профілю. 

 

 

 

 

 


