
 

165 років від дня народження австрійського психіатра, 

засновника психоаналізу 
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Зигмунд Фрейд - австрійський психолог, 
психоаналітик, психіатр і невролог.  

Зигмунд Фрейд найбільш відомий як засновник 
психоаналізу, який справив значний вплив на 

психологію, медицину, соціологію, антропологію, 
літературу і мистецтво XX століття. Погляди Фрейда 
на природу людини були новаторськими для його часу і 

протягом усього життя психолога не припиняли 
викликати резонанс і критику в науковому 

співтоваристві. Інтерес до теорій вченого не згасає і до 
цього дня 

 
 

 

 



 

 

 

КНИГИ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА 
 

 

Фройд Зігмунд.  
Вступ до психоаналізу : лекції зі вступу до психоаналізу з 

новими висновками / З Фройд ; пер. з нім. П. Таращук. - Київ : 

Основи, 1998. - 709 с.  

 
“Вступ до психоаналізу” -  дослівне відтворення 

лекцій, що було прочитано З. Фрейдом протягом двох 

зимових семестрів 1915/16 та 1916/17 pp. перед мішаною 

аудиторією з лікарів та нефахівців. Запропонований увазі 

твір – узагальнення й підсумок усього доробку вченого, 

популярний, та аж ніяк не спрощений виклад 

психоаналітичної теорії вустами її автора. 
 

 

Фрейд Зигмунд.  
Введение в психоанализ / З. Фрейд ; пер. с нем. Г. В. 

Барышниковой. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб 

Семейного Досуга", 2012. - 480 с. 

 
Фрейд Зигмунд.  

Избранное / З.  Фрейд ; пер. с нем. В. Николаева. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 1998. - 352 с. - (Выдающиеся мыслители). 

 

Фрейд Зигмунд.  
Леонардо да Винчи : репринтное воспроизведение изд. 1912 

г. / З. Фрейд. - Ленинград : Аврора, 1991. - 128 с.  

 
 Це видання є репринтним відтворенням видання 

1912 року. Леонардо да Вінчі - великий італієць, титан 

Ренесансу, всебічний геній, обриси якого можна тільки 

передчувати, але ніколи не пізнати. Фрейд дає оригінальні 

інтерпретації його шедеврів, виявляючи в них ключові 

фігури авторського несвідомого, що підлягає раціоналізації 

і науково-філософського осмислення. 

 

 



 

Фрейд Зигмунд.  
О психоанализе. Пять лекций. Методика и техника 

психоанализа / З.  Фрейд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1999. - 227 

с. - (Пушкинская библиотека). 

 

Фрейд Зигмунд.  

Основные принципы  психоанализа : пер. с нем., англ. / З.  

Фрейд. - Москва : Рефл-бук : Ваклер, 1998. - 288 с. - (Актуальная 

психология).  
 

Пропонований збірник дає різнобічне уявлення про 

особистість видатного психолога ХХ століття. Вперше 

запропоновані переклади статей Фрейда присвячені 

технічним аспектам психоаналізу. У підсумковій роботі 

«Основні принципи психоаналізу» Фрейд узагальнює 

фундаментальні положення своєї теорії, кардинально 

переглядаючи деякі її ключові моменти. Завершальна 

робота збірника «Мойсей і монотеізм» відкриває 

маловідому грань творчості Фрейда - історико - 

релігійну. 

 
 

Фрейд Зигмунд.  
Основные психологические теории в психоанализе / З. 

Фрейд. - Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2006. - 400 с. 

 
 У цьому виданні представлена одна з головних 

робіт видатного психолога і мислителя Зигмунда Фрейда 

(1856-1939) «Основні психологічні теорії в психоаналізі», 

формулює і розкриває найбільш суттєві, базові поняття 

та теорії класичного психоаналізу, а також «Нарис 

історії психоаналізу» - про виникнення і розвиток 

психоаналітичного руху. 

 

 

 

Фрейд Зигмунд.  
О сновидениях. "Я" и "Оно" : пер. с нем. / З. Фрейд. - Харьков 

: Фолио, 2009. - 255 c. 

 



Фрейд Зигмунд.  

Остроумие и его отношение к бессознательному  / З. Фрейд. 

– Санкт-Петербург ; Москва : Университетская книга, 1997. - 320 с. 

- (Классики зарубежной психологии). 

 
До книги включено класичну працю австрійського 

лікаря і філософа, основоположника психоаналізу 

Зигмунда Фрейда «Дотепність і його відношення до 

несвідомого» (1905), яка розвиває і доповнює ідеї і 

спостереження, висловлені ним раніше в трактатах 

«Тлумачення сновидінь» і «Психопатологія повсякденного 

життя», а також цікава стаття «Гумор». У 

трактуванні Фрейда дотепність і художня творчість 

постають як вільна гра психічних сил, в правилах якої 

виявляється схожість з діяльністю сновидіння. Автор аналізує 

психологічні механізми виникнення дотепів і пропонує їх оригінальну 

класифікацію, залучаючи для розгляду велике коло літературних текстів. 
 

 

Фрейд Зигмунд.  
Очерки по психологии сексуальности : пер. с нем. / З. 

Фрейд. - 2-е изд. - Минск : Попурри, 1997. - 480 с. 

 
У нарисах, значення яких для наукового та 

інтелектуального життя нашої епохи важко 

переоцінити, Фрейд розробляє психологію сексуальності, 

формулюючи революційні і незабаром класичні 

положення. Нариси відображають уявлення Фрейда про 

природу сексуальних відхилень і збочень, про явища 

бісексуальності, фетишизму, нарцисизму, дитячої 

сексуальності і культурно-соціального табу невинності. 

 

Фрейд Зигмунд.  
По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. 

Неудовлетворенность культурой / З.  Фрейд. – Санкт-Петербург : 

Алетейя, 1999. - 251 с. 

 

Фрейд Зигмунд.  
По ту сторону принципа удовольствия / З. Фрейд. - Харьков 

: Фолио ; Москва : АСТ, 2001. - 624 с. - (Вершины человеческой 

мысли).  



  
 Народжуючись,  ми вже налаштовані на найкраще 

- на процес розуміння життя. Зигмунд Фрейд висунув 

свою теорію на цей рахунок. Суть її полягала в тому, що, 

народившись, людина починає підсвідомо готувати себе 

до смерті. Це чітко проглядається, як у вчинках людей, 

так і в їх поведінці в цілому. З точки зору Фрейда, 

прагнення до смерті природно для людини.  

 

Фрейд Зигмунд.  
Психоанализ / З.  Фрейд. - Донецк : Сталкер, 1999. - 432 с. - 

(Золотая библиотека психологии). 

 

Фрейд Зигмунд.  
Психология бессознательного : сб. пр. / З.  Фрейд ; сост. М. 

Г. Ярошевский. - Москва : Просвещение, 1990. - 448 с. 

 
У практичний посібник «Психологія несвідомого» 

включено великі роботи австрійського психолога, який 

створив оригінальну систему аналізу душевного життя 

людини. У книзі показано, що свідомість невіддільна від 

глибинних рівнів психічної активності. Дуже великий 

інтерес в книзі представляє аналіз дитячих неврозів, 

зіштовхує вихователя з проблемами, які перебувають 

поза полем зору, вчення про принципи регуляції 

психічного життя, розбір конкретних фактів 

повсякденного життя, пов'язаних з помилками пам'яті. 
 

Книга "Психологія сексуальності" ось уже не 

одне десятиліття знаходить все більше популярності. 

Свого часу ця книга зробила справжнісінький 

переворот в судженнях європейців про сексуальність, її 

витоки і мотиви. Розглядаючи людину з найперших 

років життя, Зигмунд Фрейд обгрунтовує теорію про 

сексуальне підґрунтя багатьох людських вчинків, про 

статевий потяг на різних стадіях розвитку, і про 

сексуальні відхилення. 

 

Фрейд Зигмунд.  
Психология сексуальности : пер. с нем. / З. Фрейд. - Харьков 

: Фолио, 2009. - 288 c. 



Фрейд Зигмунд.  

Толкование сновидений / З.  Фрейд ; изд. подгот. Б. Г. 

Херсонский. - 2-е изд. стереотип. - Киев : Здоровье, 1998 ; 1991. - 

495 с.  

 
«Тлумачення сновидінь» - одна з найпопулярніших 

книг ХХ століття, вона переведена практично на всі 

мови світу. Саме в цьому трактаті Фрейд вперше дав 

пояснення знаменитому поняттю «несвідомого» - тієї 

частини свідомості, яка недоступна сприйняттю 

людини, але керує при цьому його бажаннями і діями. Цю 

фундаментальну працю відрізняє методичність і 

досконалість дослідження, а також насиченість 

численними прикладами. 

 
Фрейд Зигмунд.  

Тотем и табу / З.  Фрейд ; сост., авт. предисл. П. С. Гуревич. - 

Москва : Олимп, 1997. - 448 с. - (Классики зарубежной 

психологии). 

 

Фрейд Зигмунд.  
Тотем и табу : психология первобытной культуры и религии : 

пер. с нем. / З. Фрейд. - Хиев : Фолио, 2010. - 381 с. 

 
 «Тотем і табу» - одна з найцікавіших і 

концептуальних робіт Зигмунда Фрейда (1856 - 1939). За 

словами автора, його твір `є першою спробою 

застосувати точку зору і результати психоаналізу до 

нез'ясованим проблем психології первісної культури і 

релігіі`, тобто, до тих самих тем, які і сьогодні, і завжди 

будуть найбільш цікавими і спірними. 

 

 

 

Фрейд Зигмунд. 

  Я и Оно / З. Фрейд ; пер. с нем. В. Ф. Полянского. – Москва : 

Меттем, 1990. – 56 с. 

 

 

 
 

 



  

 У цьому виданні представлені роботи, які 

вважаються теоретичною кульмінацією творчості 

Фрейда. У них сформульовані і обґрунтовані передумови 

думки Фрейда, а також позначені самі джерела 

виникнення істотних положень психоаналізу. 

 

 

Фрейд З.  

Хроника-хрестоматия : учеб. пособ. для студ. пед. вузов по 

спец. «Культурология» / З.  Фрейд ; сост. В. А. Луков. - Москва : 

Флинта : МПСИ, 1999. - 416 с. 

 

Вилюнас В. К.  
Психология эмоций : хрестом. / В. Вилюнас. – Санкт-

Петербург ; Москва ; Харьков ; Минск ; Питер, 2007. - 496 с. : ил. - 

(Хрестоматия по психологии).  

 

Отечественный психоанализ : хрестом. / сост. и общая ред. 

В. М. Лейбина. – Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков ; Минск : 

Питер, 2001. - 448 с. - (Хрестоматия по психологии).  
 

 

СТАТТІ ІЗ КНИГ, ЖУРНАЛІВ 

Фрейд З.  
Цивилизация и ее тяготы / З. Фрейд ; пер. с англ. И. 

Шолохова // Развитие личности. - 2002. - N3. - С. 215-237. 

 

Фрейд З.   

Будущее одной иллюзии / Э. Фром // Сумерки богов : сб. / Ф. 

Ницше, Фрейд З., Э. Фромм и др., сост. и общ. ред. А. А. Яковлева. 

- Москва, 1989. - С. 94-143 - (Библиотека атеистической 

литературы). 
 

 

 



 

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ТВОРЧІСТЬ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА 
 

Книги 
 

Бочелюк В. Й.  

Психологія сексуальності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. спец. «Психологія» / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна ; МОН 

молоді та спорту України. - Київ : Скіф, 2012. - 312 с. 
Посібник містить тлумачення основних дефініцій, що розкривають 

зміст курсу; знайомить з уявленнями про сексуальність сучасних 

психологів та класиків 

 

Левчук Л. Т.  
Психоаналіз: Історія, теорія, мистецька практика : навч. 

посіб. для студ. вищих навч. закладів / Л. Т. Левчук. - Київ : Либідь, 

2002. - 256 с.  
У навчальному посібнику відтворено логіку 

становлення та розвитку психоаналізу. Особливе місце 

належить ідеям З. Фрейда. Багато уваги приділено його 

біографії та аналізу його діяльності.   Аналізуються 

особливості трансформації ідей З. Фрейда та його 

послідовників у творчості представників експресіонізму 

та сюрреалізму. 

 

 

 

Осборн Ричард.  
Знакомьтесь: Фрейд / Р. Осборн ; худ. М. Мешан. - Київ : 

София, 1997. - 176 с. : ил. 

 
Це сама незвичайна книга про Фрейда - серйозна і 

розважальна одночасно, прекрасно ілюстрована 

коміксами і повна соковитого гумору. Цей посібник з 

вивчення основ фрейдизму, супроводжується фактами з 

біографії самого Фрейда. Книга розрахована на 

найширшу аудиторію, написана в простій і дотепній 

манері, оскільки адресована головним чином 

непосвяченим. 

 

 



 

Осборн Ричард.  
Фрейд для начинающих / Р. Осборн; Худ. М. Мешан. - 

Минск : Попурри, 1998. - 176 с. : ил.  

 
У книзі викладаються основні положення наукової 

спадщини З. Фрейда, епізоди його біографії, відомості про 

основні його положення. Видання написано в популярній 

формі, з великою кількістю гумористичних картинок 

(коміксів), оскільки призначене для непрофесіоналів. 

 

 

 

 

 

Очкурова О. Ю.  
Пятьдесят гениев, которые изменили мир : сб. биогр. 

информ. / О. Ю. Очкурова, Г. В. Щербак, Т. В. Иовлева. - Харьков : 

Фолио, 2003; 2005. - 510 с. - (100 знаменитых).   

 

Романин А. Н.  
Основы психотерапии : учеб. пособ. для студ. пед. вузов / А. 

Н. Романин. - Москва : Академия, 1999. - 208 с. - (Высшее 

образование). 

 

Роменець В. А.  
Історія психології ХХ століття : навч. посіб. для студ. вузів / 

В. А. Роменець, І. П. Маноха. - 2-е вид., стереотип. - Київ : Либідь, 

2003. - 990 с.  

 

Руткевич А. М.  
От Фрейда к Хайдеггеру : критический очерк 

экзистенциального психоанализа / А. М. Руткевич. - 

Москва : Политиздат, 1985. - 176 с. - (Социальный 

прогресс и буржуазная философия) 

 

 

 

 

 



 

 

Сартр Жан Поль.  
Фрейд : (Киноcценарий. Первый вариант (1959 

г.) / Ж. П. Сартр ; пер. с фр. Л. Токарева. - Москва : 

Новости, 1992. - 304 с. - (Библиотека бестселлера) 

 

 

 

 

 

Соколова Е. Е.  
Тринадцать диалогов о психологии : учеб. пособ. для студ. 

вузов / Е. Е. Соколова. - 5-е изд. - Москва : Смысл, 2005. - 685 с. - 

(Психология для студента).  

 

Сто великих психологов / авт.-сост. В. Яровицкий. - Москва : 

Вече, 2004. - 432 с. - (100 великих).  

 

Сто ученых, изменивших мир : Сто открытий, 

перевернувших наше представление о мире / М. В. Адамчик. - 

Минск : Харвест, 2006. - 304 с.  

 

Хамітов Н. В.  

 Історія філософії. Проблема людини та її меж : навч. посіб. / 

Н. В. Хамітов, Л. Н. Гармаш, С. А. Крилова; Під ред. Н. В.  

Хамітова ; Національна Академія Наук України, Інститут філософії 

ім. Г. С. Сковороди. - Київ : Наукова думка, 2000. - 272 с. 

    

Харт Майкл.  
Сто великих людей / М. Харт. – Москва : Вече, 2002. - 544 с. 

- (100 великих).  

 

Энциклопедия глубинной психологии. Т. 1. : Зигмунд 

Фрейд: Жизнь. Работа. Наследие. / пер. с нем. под общ. ред. А. М. 

Боковикова. - Москва : MGM - Interna, 1998. - 782 с. : ил.  
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