
 

Шановні читачі 
 

До вашої уваги пропонуємо видання,  

які надійшли до бібліотеки  

з Видавничо-поліграфічного центру 

Університету.  

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. 
 

  



 

Єрьоменко Е. А. Теорія та методика 

бойового хортингу : навчальний посібник : 

у 2-х ч. : Ч. 1 / Е. А. Єрьоменко. − Ірпінь : 

Університет ДФС України, 2020. − 402 с. – 

(Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; 

т. 75). 

У навчальному посібнику розглядаються 

теоретико-методичні засади бойового 

хортингу як засобу фізичного виховання та 

оздоровлення дітей, молоді та дорослих, особливості викладання 

бойового хортингу у закладах освіти. За результатами наукових 

досліджень надаються рекомендації щодо впровадження 

здоров’язберігальних технологій бойового хортингу як 

національного професійно-прикладного виду спорту України у 

навчальний процес. 

 

Єрьоменко Е. А. Теорія та методика 

бойового хортингу : навчальний посібник : 

у 2-х ч. : Ч. 2 / Е. А. Єрьоменко. − Ірпінь : 

Університет ДФС України, 2020. − 420 с. – 

(Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; 

т. 75). 

У навчальному посібнику розглядаються 

теоретико-методичні засади бойового 

хортингу як засобу фізичного виховання та 

оздоровлення дітей, молоді та дорослих, особливості викладання 

бойового хортингу у закладах освіти. За результатами наукових 

досліджень надаються рекомендації щодо впровадження 

здоров’язберігальних технологій бойового хортингу як 

національного професійно-прикладного виду спорту України у 

навчальний процес.  



 

Основні поняття сучасної алгебри / 

М. М. Семко, О. Я. Ярова, Л. В. Скаків. − 

Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. − 

128 с. − (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ» ; т. 81). 

У навчальному посібнику викладені основні 

базові поняття, результати та методи 

сучасного курсу алгебри, що необхідні для 

подальшого більш глибокого вивчення курсу 

алгебри. Призначено для студентів математичного спрямування, 

викладачів та тих, кого цікавлять питання сучасної алгебри. 

 

 

 

Інституціональна економіка / 

Мацелюх Н. П., Максименко І. А., 

Мартиненко В. В., Скорик М. О., 

Теліщук М. М. − Ірпінь : Університет ДФС 

України, 2020. − 302 с. − (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ» ; т. 77). 

Навчальний посібник включає такі теми: 

інституціоналізм як напрям економічної 

теорії; інститути, правила, норми та їх роль у 

регулюванні поведінки; теорії прав власності; теорія трансакційних 

витрат; економічна теорія контрактів; інституціональний аналіз 

ринку; інституціональні теорії фірми; інституціональна теорія 

держави; теорія інституційних змін. 

  



 

Ляшенко Г. П. Інтелектуальний бізнес : 

навчальний посібник / Г. П. Ляшенко ; − 

Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. − 

166 с. − (Серія «На допомогу студенту 

УДФСУ» ; т. 79). 

У навчальному посібнику комплексно і 

послідовно викладено теоретичні та прикладні 

аспекти інтелектуального бізнесу. Розкрито 

особливості об’єктів інтелектуальної 

власності, які стають першочерговими для специфічного формату 

бізнесової діяльності, такі як винаходи, промислові зразки, корисні 

моделі, товарні знаки та ін. Вони є високотехнологічними 

продуктами, що обумовлюють потребу в інтелектуалізації 

підприємства. Для студентів економічних спеціальностей закладів 

вищої освіти четвертого рівня акредитації. 

 

Психологія особистості : навчальний 

посібник / укладачі Пєтухова І. О., 

Калениченко Р. А., Льовкіна О. Г. та ін. ; 

за заг. ред. Є. М. Суліми. − Ірпінь : 

Університет ДФС України, 2021. − 338 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. 



 

Теоретичні основи товарознавства / 

Т. М. Чорна. − Ірпінь : Університет ДФС 

України, 2021. − 598 с. − (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ» ; т. 82). 

У навчальному посібнику висвітлено основні 

питання, що стосуються теоретичних основ 

товарознавства, зокрема предмет, зміст і 

завдання сучасного товарознавства; принципи 

та методи товарознавства; теоретичні основи 

формування потреб і споживання товарів; основи безпеки 

споживання товарів; правове регулювання у сфері захисту прав 

споживачів; властивості товарів; споживні властивості товарів; 

хімічний склад продовольчих товарів; якість товарів та її оцінка; 

методи визначення показників якості товарів; концептуальні засади 

експертизи товарів; класифікація та кодування товарів. 

 

Економетрика: прикладний аспект : 

навчальний посібник / Паянок Т. М., 

Краєвський В. М., Параниця Н. В., 

Богдан С. В. − Ірпінь : Університет ДФС 

України, 2021.− 208 с. − (Серія «На 

допомогу студенту УДФСУ» ; т. 78). 

У навчальному посібнику детально подано 

практичний матеріал, який дозволяє 

оволодіти основними поняттями та 

принципами сучасних методів економетричного аналізу, а саме 

розкриті методи регресійного аналізу і аналізу часових рядів, що є 

засобами дослідження соціальноекономічних показників у різних 

сферах. Видання буде цікавим як для студентів закладів вищої 

освіти, так і практиків, які займаються аналітичною роботою. 



 

Христокін Г. В. Методологія православної 

теології в її парадигмальних 

трансформаціях : монографія − Ірпінь : 

Університет ДФС України, 2021 − 404 с. 

У монографії вперше у вітчизняній 

релігієзнавчій та богословській думці 

здійснено цілісний філософсько-

релігієзнавчий аналіз методології 

православної теології в її парадигмальних 

трансформаціях. Доведено, що методологія православної теології 

слугує мовою для богословської та релігійно-філософської думки, 

необхідною для її конституювання та конкретизації в контексті 

вирішення нагальних світоглядних проблем релігійних спільнот. 

 

Наукові праці науково-педагогічних 

працівників (2019) : бібліографічний 

покажчик / уклад. : Н. П. Фурман, 

С. Ж. Йовженко ; наук. ред. 

С. Я. Цимбалюк ; Наукова бібліотека 

Університету ДФС України. − Ірпінь: 

Університет ДФС України, 2020. − 272 с. – 

(Серія «Наукові здобутки Університету 

ДФС України»). 

Бібліографічний покажчик продовжує серію «Наукові здобутки 

Університету ДФС України». У ньому систематизовано науковий 

доробок викладачів університету за 2019 рік. Для покращення 

інформаційного пошуку додатково надаються допоміжні 

покажчики: покажчик назв праць та алфавітний іменний покажчик. 

Розрахований на науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, 

магістрантів, викладачів та працівників закладів освіти. 


