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1. ДИСЦИПЛІНИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

АТЕСТАЦІЮ 

 

1. Економічна психологія. 

2. Психологія організацій. 

3. Психологічний супровід професійної діяльності в організаціях та на 

виробництві. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. 

 

2.1. Економічна психологія 

Тема 1. Економічна психологія як галузь наукових знань 

Економічна психологія як наука. Економічна психологія як сфера 

людської діяльності. Предмет і об'єкт економічної психології.  

Мікроекономічна і макроекономічна психологія. Витоки і становлення 

економічної психології як науки. Співвідношення економічної психології та 

інших психологічних дисциплін.  

Методологічні засади проведення досліджень в економічній 

психології. Принципи та методи економічної психології. 

Тема 2. Психологія економічної поведінки 

Психологія економічної поведінки Поняття економічної поведінки. 

Складові економічної поведінки.  

Когнітивні компоненти економічної поведінки (прийняття економічного 

рішення, психологічні витрати економічного рішення).  

Афективні компоненти економічної поведінки. Мотиваційно-вольові 

компоненти економічної поведінки (економічні мотиви, вольові компоненти 

економічної поведінки).  

Тема 3. Психологія підприємництва 

Існуючі підходи до аналізу проблеми підприємництва. Психологічні 

передумови підприємництва. Психологічні проблеми підприємництва. 

Підприємець і держава.  

Етика та ідеологія підприємництва. «Образ» підприємця. Автопортрет і 

портрет підприємця. Підприємець і менеджер 

Тема 4. Психологічні аспекти функціонування грошей та 

ціноутворення 

Особливості ставлення до грошей у різних соціальних груп. 

Стратифікація людей по відношенню до величини оплати праці, витрати 

грошей.  

Гроші як мірило відносин між людьми та країнами. Вплив грошей на 

формування особистості.  

Стимули збільшення заробітку. Психологічні особливості 

функціонування грошей поза сферою товарного виробництва. Проблема 

зберігання та накопичення грошей. Грошові типи особистості.  
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2.2. Психологія організацій 

Тема 1. Психологія організацій та ефективність діяльності 

організацій. 

Необхідність переходу від психології управління до психології 

організацій. Теорія менеджменту. Психологія менеджменту. Психологія 

управління. Психологія організацій та психологія управління: спільні риси та 

відмінності.  

Предмет та основні завдання психології організацій. Розвиток психології 

організацій в Україні. Програма розвитку психології організацій та економічної 

психології в Україні в контексті європейської інтеграції. Діяльність Української 

Асоціації організаційних психологів і психологів праці. 

Особливості академічної та практичної психології організацій, їх 

призначення. Психологічна допомога як головна мета психології організацій. 

Зміст психологічної допомоги. Співвідношення змісту психологічної допомоги 

особистості та різних видів діяльності практичного психолога.  

Тема 2. Психологія груп в організаціях. 

Загальне поняття про групу як структурний елемент організації. 

Поведінка і діяльність людей у групах. Головні ознаки групи. Характеристики 

групи з точки зору управління.  

Організаційна структура групи. Соціальна структура групи. Соціально-

демографічна структура групи. Професійно-кваліфікаційна структура групи. 

Комунікативна структура групи. Моделі комунікативних мереж. 

Співвідношення «індивідуального» і «групового» в управлінні організаціями. 

Психологічні особливості спільної діяльності в організації. Психологія 

відповідальності в організації. 

Тема 3. Конфлікти в організації 

Конфлікт: поняття, сутнісні характеристики. Психологічні особливості 

конфлікту як типу взаємодії. Види конфлікту. 

Фактори виникнення конфліктів в організації: інформаційні, структурні, 

ціннісні, відносин і поведінки. Конструктивна роль конфлікту в організації: 

поняття, форми прояву. Деструктивна роль конфлікту в організації: поняття, 

форми прояву. 

Психологічна структура конфлікту. Стадії протікання конфлікту. 

Конфліктна ситуація: поняття, сутність, основні елементи. Об’єкт конфлікту: 

поняття, характеристика. Суб’єкти (учасники) конфлікту. Закритість – 

відкритість як важливі психологічні позиції різних сторін конфлікту. 

Ефективність відкритої позиції в конфлікті і психологічні перешкоди для неї. 

Предмет конфлікту. 

Причини конфлікту, породжені процесом діяльності, Причини конфлікту, 

породжені особливостями людських стосунків. Причини конфліктів, породжені 

характерологічними рисами окремих членів організації. Горизонтальні 

конфлікти або конфлікти по горизонталі: поняття, причини, специфічні 

психологічні особливості. Вертикальні конфлікти або конфлікти по вертикалі: 

поняття, причини виникнення, специфічні психологічні особливості. 

Організаційні конфлікти: поняття, сутнісні характеристики. Виробничі 
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конфлікти:поняття, сутнісні характеристики. Моделі конфліктної поведінки в 

організації. Функції конфліктів в організації. Вплив конфлікту на організаційну 

поведінку. Управління конфліктами і управління через конфлікт. 

Принципи і підходи до аналізу  процесу протікання конфлікту. 

Модель регулювання конфліктів Томаса-Кілмана: змагання 

(конкуренція), уникнення, пристосування, співробітництво, компроміс. 

Використання конфліктів для формування бажаного типу організаційної 

поведінки.  

 

2.3. Психологічний супровід професійної діяльності в організаціях 

та на виробництві. 

Тема 1. Сутність психологічного супроводу професійної діяльності. 

Комплекс психологічно обґрунтованих заходів щодо забезпечення 

підвищення ефективності професійної діяльності, працездатності та 

кваліфікаційного зростання фахівців як зміст психологічного супроводу. 

Поняття супроводу в організаціях та на виробництві у сучасній 

психологічній науці: психологічний супровід як метод діяльності практичного 

психолога закладу освіти, як процес та як професійна діяльність практичного 

психолога. Сутність та співвідношення понять "психологічне забезпечення" та 

"психологічний супровід" в організаціях та на виробництві. Психологічний 

супровід в організаціях та на виробництві: модель методу. Основні етапи 

психологічного супроводу в організаціях та на виробництві.  

Основні завдання психологічного супроводження в організаціях та на 

виробництві. Передумови виникнення концепції психологічного забезпечення 

професійної діяльності. Основні методи і засоби реалізації психологічного 

супроводу в організаціях та на виробництві. 

Тема 2. Психологічне супроводження професійного становлення в 

організаціях та на виробництві. 

Особливості здійснення професійного відбору. Поняття професійної 

адаптації. Види адаптація. Оцінка психічної  адаптації в умовах навчальної 

діяльності. Система навчання персоналу. Організація підвищення кваліфікації. 

Види психологічного консультування.  

Психологічна характеристика навчальної діяльності. Сутність конфліктів, 

їх типи та функції. Етапи розвитку конфлікту. Характеристика типових 

міжособистісних відносин у навчальних колективах. Управління внутрішньо-

колективними стосунками як умова оптимізації психологічного клімату в 

організаціях та на виробництві. 

Тема 3. Прогнозування успішності професійної діяльності. 

Професійна успішність та здібності. Теорія здібностей. Кількісна та 

якісна характеристики здібностей. Критерії успішності виконання діяльності. 

Рівень складності розв'язуваної задачі як показник успішності. Поняття «якість 

трудової діяльності». Номінальний, потенційний, перспективний та 

оптимальний рівні професійної успішності. Вплив ставлення до людей і 

відношення до діяльності на характер та динаміку ставлення до праці. 

Структура здібностей (Б. Г. Ананьєв). Суперечності між можливостями, 
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інтересами і відносинами особистості як необхідна умова розвитку здібностей 

та шляхи подолання цих суперечностей. 

Способи найкращого використання потенційних можливостей 

працівника. Гармонія між людиною як суб'єктом праці та її професійним 

середовищем як умова реалізації потенціалів особистості, розквіту 

індивідуальності. Прогнозування успішності діяльності на підставі  

психологічних показників до початку діяльності. Імовірнісний характер 

прогнозу здатності до певного виду діяльності. Розробка системи 

прогнозування діяльності.  

Тема 4. Психологічна адаптація працівників до професійної 

діяльності. 

Адаптація співробітників як одна з базових проблем якості управління 

організацією. Типи та рівні адаптації особистості. Адаптованість та 

дезадаптованість. Механізми адаптації. Психічні стани аверсії, сабурації та 

превентивні заходи. Заходи підтримки адаптаційного рівня та профілактики 

дезадаптації. Показники успішної соціальної адаптації. Модель психологічної 

корекції адаптації. 

Труднощі в адаптації, пов'язані з умовами і специфічними особливостями 

професійної діяльності. Труднощі в адаптації, пов'язані з матеріально-

економічними умовами. Труднощі в установленні стосунків із керівництвом. 

Інформування працівника про особливості діяльності, організаційні процеси. 

Усвідомлення працівником цілісної картини професійної діяльності організації. 

Дотримання моральних принципів професійного колективу. 

Тема 5. Особливості психологічного забезпечення виконання 

фахівцями професійних завдань. 

Співвідношення термінів “психологічна робота” і “психологічне 

забезпечення”. Мета та призначення психологічної роботи. Методи реалізації 

цілей психологічної роботи. Психологічний аналіз професійних завдань, що 

вирішуються фахівцями. Психологічний аналіз професійній діяльності: загальні 

положення. Аналіз професійного завдання: пізнання суті завдання, його вимог 

до психіки працівника, стану самої психіки особистості, професійних 

можливостей цієї особистості з виконання конкретних дій.  

Вимоги до психіки особистості та психології групи при виконанні 

професійного завдання. Характеристика основних чинників, які сприяють 

виконанню (невиконанню) професійного завдання. Психологічні труднощі 

фахівців та їх показники. Психологічна важкість. Використання результатів 

психологічного аналізу професійного завдання. 

 

3. ВИМОГИ ЩОДО СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК 

ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

3.1. Метою вивчення дисципліни «Економічна психологія» є 

формування компетентності здобувачів вищої освіти в галузі економічної 

психології як міждисциплінарної галузі наукового знання та практичної 
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готовності до здійснення професійних психологічних функцій у сфері 

виробничої діяльності. 

Основними завданнями вивчення нормативного курсу "Економічна 

психологія" є: 

 сформувати базову систему наукових знань в галузі економічної 

психології, сучасних концепцій та актуальних проблем теорії та практики даної 

навчальної дисципліни; 

 сформувати навички теоретичного аналізу проблем економічної 

психології, які є актуальними в умовах перехідної економіки; 

 підвищити рівень економічної компетентності здобувачі вищої освіти   як 

суб'єктів господарської діяльності; 

 сформувати навички емпіричного дослідження економічних явищ на 

різних рівнях соціального життя. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти   

повинні: 

знати: 

 ключові поняття, теорії та закономірності, що складають категорійний 

апарат економічної психології; 

 психологічні механізми та закономірності економічної поведінки індивіда 

та соціальної групи; 

 принципи використання психологічних знань для вирішення проблем, що 

виникають у сфері господарської діяльності; 

уміти: 

 аргументовано викладати власні погляди на актуальні проблеми 

економічної психології; 

 глибоко аналізувати психологічні закономірності економічної діяльності 

різних суб'єктів господарювання; 

 використовувати психологічні знання при реалізації професійних функцій 

у сфері виробничої діяльності; 

 використовувати діагностичні методи для вивчення психологічних аспектів 

економічної діяльності на рівні індивіда, соціальної групи, виробничого 

колективу. 

 

3.2. Метою вивчення дисципліни «Психологія організацій» є: засвоєння 

загальних понять і закономірностей психології організацій; опанування 

основним інструментарієм вивчення закономірностей і специфіки спільної 

діяльності людей в організації; оволодіння навичками роботи з окремим 

працівником та групою; створення теоретичного підґрунтя для поглибленого 

вивчення проблематики організаційної психології та використання набутих 

знань на практиці. 

У результаті вивчення дисципліни «Психологія організацій» здобувачі 

вищої освіти повинні   

знати: 
- предмет, об’єкт та завдання психології організації; 
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- зміст основних категорій психології організації ; 

- актуальні проблеми психології організації; 

- основні психологічні умови та  закономірності розвитку організації; 

- особливості взаємодії індивідів в умовах організації; 

- критерії соціально-психологічної характеристики організації; 

- роль структури і систем організації у формуванні культури і етнічних 

цінностей; 

- методи психології управління організаціями та специфіку їх 

застосування. 

уміти: 

- самостійно активізувати власну пізнавальну діяльність в процесі - 

оволодіння знань з навчальної дисципліни;  

користуватись адекватними прийомами і методами для якісного засвоєння 

знань;  

- організовувати творчий пошук шляхів вирішення проблемних ситуацій 

в межах навчальної дисципліни;  

- реалізовувати теоретичні знання на практиці; планувати і організовувати 

самостійну роботу над першоджерелами; 

- організувати психолого-педагогічне вивчення особистості та колективу 

в системі управління; 

- організовувати та планувати діяльність окремої людини та колективу; 

здійснювати самопізнання, самовиховання та самоосвіту;  

- аналізувати психолого-педагогічні ситуації та пропонувати оптимальні 

вирішення проблемних завдань. 

 3.2. Метою вивчення дисципліни “Психологічний супровід 

професійної діяльності в організаціях та на виробництві” є: формування у 

здобувачів вищої освіти  системи психологічних знань про особливості 

психологічного супроводу в організаціях та на виробництві; опанування 

способів вивчення та оптимізації професійної діяльності педагогічного 

персоналу; визначення змістової специфіки кожного з етапів психологічного 

супроводу з метою забезпечення ефективності діяльності в організаціях та на 

виробництві; уникнення негативних форм реагування на психологічно складні 

умови; збереження психологічного здоров’я майбутніх психологів та мотивація 

професійного зростання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологічний супровід 

професійної діяльності в організаціях та на виробництві» є: 

- засвоєння здобувачами вищої освіти   знань про психологічні 

особливості організації психологічного супроводу професійної діяльності 

персоналу в організації; складові конфліктної взаємодії; методи і засоби 

ефективного управління персоналом; 

- набуття умінь і навичок здійснення аналізу психологічних особливостей 

діяльності керівників підприємства, проведення професійно-психологічного 

відбору персоналу; консультування керівників підприємства з питань 

проведення атестації та оцінки персоналу, безпечного звільнення персоналу; 

розслідування надзвичайних подій на підприємстві; 
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- формування у здобувачів вищої освіти  особистісних якостей, 

необхідних для ефективного виконання професійних обов'язків в майбутній 

професійній діяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 

повинні: 

знати: 

 - предмет, об’єкт, принципи та методи навчальної дисципліни; 

 - мету та основні завдання роботи психолога в галузі психологічного 

супроводу професійної діяльності;  

 - основні психологічні підходи, на яких ґрунтується  вивчення навчальної 

дисципліни; 

 - особливості змісту кожного з етапів психологічного супроводу 

професійної діяльності; 

 - психологічні основи профвідбору персоналу; 

 - особливості роботи з керівними кадрами; 

 - професійні аспекти безпеки життя та психології здоров’я працівників; 

вміти: 

- застосовувати набуті знання у практичній роботі психолога; 

-володіти методами прикладної психодіагностики;  

- самостійно аналізувати літературу з професійної психології; 

визначати сутність психологічних явищ в процесі професійної діяльності; 

- володіти засобами психологічної корекції та психопрофілактики; 

- здійснювати психологічний супровід при організації підвищення 

кваліфікації персоналу; 

- надавати психологічну допомогу керівництву установи, організації; 

- організовувати психологічний супровід з метою створення безпечних 

умов праці.  

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 Індивідуальна оцінка здобувача вищої освіти за теоретичну частину 

виводиться із оцінок за кожне питання білету і визначається:  

 - при усних відповідях: 

 - повнота розкриття питання;  

 - логіка викладення, культура мови;  

 - вміння доводити думку та відстоювати власні позиції;  

 - впевненість та переконливість; 

 - аналітичні міркування, вміння робити порівняння та висновки; 

 Особиста оцінка за кожне питання білету визначаються оцінками 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» у відповідності з 

«Положенням про організацію освітнього процесу в Національній академії 

внутрішніх справ» та оголошуються в день їх проведення після оформлення 

протоколу засідання екзаменаційної комісії. 
 

5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ 
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Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти.  

Атестація проводиться як комплексна перевірка знань здобувачів з 

навчальних дисциплін «Економічна психологія»,»Психологія організацій», 

«Психологічний супровід професійної діяльності в організаціях та на 

виробництві», яка передбачена навчальним планом підготовки здобувачів 

ступеня вищої освіти магістр зі спеціальності «Психологія» в Національній 

академії внутрішніх справ. До проходження атестації допускаються здобувачі 

вищої освіти, які виконали всі вимоги навчального плану. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. 

Складання атестації проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної 

комісії за участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності 

голови комісії. 

Атестація проводиться за білетами, складеними у повній відповідності до 

програм навчальних дисциплін. Атестація не повинна перевищувати 6 

академічних годин на день. 

Час на підготовку - 20 хвилин. Оцінка виставляється за кожне питання 

окремо, після чого виставляється загальна оцінка відповіді.  

Результати складання атестації визначаються оцінками «відмінно», 

«добре», «задовільно» і «незадовільно». Результати складання атестації 

оголошуються у цей же день після оформлення протоколу засідання 

екзаменаційної комісії. 

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні атестації, а також про присвоєння випускнику відповідного ступеня 

вищої освіти та видання йому державного документа про освіту приймається 

екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням 

звичайною більшістю голосів членів комісії, які приймали участь в засіданні. 

При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним. 

Всі засідання екзаменаційної комісії протоколюються. У протокол 

вносяться оцінки, одержані на екзамені, записуються додаткові питання, що 

ставились здобувачеві, особливі думки членів комісії. 

Протокол підписують голова та члени екзаменаційної комісії, які 

приймали участь у засіданні. Протокол зберігається у навчальних підрозділах 

НАВС. 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ 

 

6.1. Економічна психологія 

1. Економічна психологія як наука. 

2. Роль та місце економічної психології в системі психологічних 

дисциплін. 

3. Економічна поведінка та економічна свідомість. 

4. Методи досліджень у економічній психології. 
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5. Життєвий цикл організаційного розвитку. 

6. Особливості етапів "внутрішнього підприємництва" та "управління 

якістю" у розвитку організаційного процесу. 

7. Основні психологічні характеристики виробничого колективу. 

8. Основні психологічні проблеми лідерства в організаціях. 

9. Поняття "модель" у економічній психології. Етапи процесу 

моделювання. 

10. Взаємозв'язок екзогенних та ендогенних змінних у економічних 

моделях. 

11. Характеристика "класичної" моделі прийняття рішень у 

економічній психології. 

12. Особистий стиль менеджера у процесі прийняття економічних 

рішень. 

13. Основні психологічні умови ефективного управління бізнесом. 

14. Основні функції управління бізнес-організаціями. 

15. Психологічні особливості формування команди в бізнесі. 

16. Поняття "імідж" у економічній психології. 

17. Специфіка інформації як власності. 

18. Поняття та види економічної соціалізації. 

19. Етапи економічної соціалізації. 

20. Соціально-психологічні аспекти проблеми бідності та багатства. 

21. Гроші як символ бідності та багатства. 

22. Економічна ідентичність багатих та бідних. 

23. Багатство та бідність у суспільній свідомості. 

24. Психологічні особливості особистості, що знаходиться за межею 

бідності. 

25. Особливості фінансової поведінки населення. 

26. Психологічні фактори виникнення заборгованостей. 

27. Психологічні особливості оподаткування. 

28. Економічна компетентність індивіда. 

29. Психологічні особливості праці в організації. 

30. Різниця економічної соціалізації чоловіків та жінок. 

 

6.2. Психологія організацій 

1. Загальна характеристика психології організацій як галузі 

психологічного знання. 

2. Предмет та основні завдання психології організацій. 

3. Особливості академічної та практичної психології організацій. 

4. Психологічна допомога як головна мета психології організацій. 

5. Патерналізм в психології організацій. 

6. Соціально-психологічні проблеми функціонування організації. 

7. Організація як соціально-економічна система. 

8. Роль структури організації в її життєдіяльності. 

9. Загальна характеристика моделей сучасних організацій. 

10. Ситуаційний підхід до аналізу діяльності організацій. 
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11. Принцип „організацій, що навчаються”. 

12. Психологічна консультація у діяльності організаційних психологів. 

13. Технологічний підхід в діяльності психологів. 

14. Сутність технології в діяльності організаційних психологів. 

15. Особливості гуманітарних і психологічних технологій. 

16. Психолого-організаційні технології. 

17. Стадії життєвого циклу організації та їх характеристика. 

18. Психологічні особливості функціональних та поведінкових 

характеристик ролей в організації. 

19. Поняття про психологічну сумісність в організаціях. 

20. Психологія управління нововведеннями в організації. 

21. Характеристика комунікативних процесів в організації. 

22. Комунікативні бар’єри в організації. 

23. Психологічні засади управління інноваціями в організації. 

24. Взаємодія особистості і групи. Конструктивний і деструктивний 

розвиток взаємовідносин. 

25. Психологія корпоративної культури в організації. 

26. Розвиток корпоративної культури в Україні. 

27. Організаційний клімат. Його визначення, компоненти, фактори 

формування. Взаємозв’язок організаційного клімату і організаційної поведінки. 

28. Організаційний і соціально-психологічний клімат: подібність, 

відмінність. Фактори формування соціально-психологічного клімату. 

29. Конфлікти  в організації,  їх роль у розвитку організації. 

30. Особливості протікання конфліктів в конкуруючих організаціях.  

 

6.3. Психологічний  супровід професійної діяльності в організаціях та 

виробництві 

1. Професійно-психологічне забезпечення: предмет, суб’єкт та об’єкт. 

Основні завдання професійно-психологічного забезпечення.  

2. Об’єкт, предмет та принципи системи психологічного супроводу. 

3. Форми та методи психологічного супроводу. 

4. Мета та основні завдання роботи психолога в галузі психологічного 

супроводу професійної діяльності. 

5. Загальна характеристика основних психологічних принципів 

психологічного супроводу. 

6. Особливості змісту кожного з етапів психологічного супроводу 

професійної діяльності. 

7. Професійна орієнтація: основні поняття та логічні зв’язки між ними. 

8. Зміст та завдання професійно-психологічного відбору. 

9. Головна мета професійно-психологічного відбору на підприємстві. 

10. Основні етапи психологічного відбору персоналу. 

11. Зміст та завдання професійно-психологічної підготовки. 

12. Професійна адаптація та психологічні методи, що полегшують 

процес її проходження людиною.  
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13. Зміст та завдання психологічного супроводу на етапі адаптації. 

14. Зміст та завдання психологічної підтримки. 

15. Психологічна характеристика професійної діяльності. Вимоги до 

професійної психологічної підготовки працівників. Професійно-значущі якості 

особистості. 

16. Психологічна сутність професійного становлення особистості. 

Детермінанти професійного становлення особистості.  

17. Психологічний супровід особистості на стадії професіоналізації. 

18. Основні компоненти професiйно-психологiчної готовності. 

19. Структура психологічної готовності, що забезпечує надійність 

професійної діяльності. 

20. Фактори, що детермінують кризи професійного становлення 

особистості. 

21. Методи саморегуляції в структурі психологічної готовності. 

22. Психологічні особливості криз професійного становлення 

особистості. 

23. Предмет та методи саморегуляції. 

24. Діагностика небезпечних психологічних станів у об’єктів 

професійної діяльності. 

25. Сутність реалізації наставництва на підприємстві. 

26. Специфіка психодіагностичної роботи практичного психолога в 

організації та на виробництві. 

27. Специфіка психокорекційної роботи практичного психолога в 

організації та на виробництві. 

28. Методи діагностики виробничого конфлікту. 

29. Зміст та сутність соціально-психологічного патронажу як форми 

психологічного супроводу.  

30. Психологічний супровід особистості на стадії припинення 

професійної діяльності. 

 

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

7.1. Економічна психологія 

1. Абчук В.А. Основы предпринимательства / В.А. Абчук. – М.: 

Витапресс, 1995. 

2. Акперов И.Г., Масликова Ж.В. Психология предпринимательства. – 

М.: Финансы и статистика, 2003. 

3. Бабосов Е.М. Экономическая социология. Вопросы и ответы / 

Е.М. Бабосов. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 224 с. 

4. Бартенев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах 

/ С.А. Бартенев. – М.: Юристъ, 1998. 

5. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг. – М.: 

Экономика, 1999. 



 16 

6. Блінов А. Роль внутрішнього іміджу корпорації // Маркетинг. – 

1999. – № 4. – С. 100–105. 

7. Богачев С.П. Основы новой теории спроса / С.П. Богачев. – Калуга: 

Облиздат,2001. 

8. Большая книга афоризмов / [сост. К. Душенко]. – М.: Эксмо, 2004. – 

1051 с. 

9. Бригинский С.В. Политическая экономия: дискуссионные вопросы, 

пути обновления / С.В. Бригинский, Я.А. Певзнер. – М.: Мысль, 1991. 

10. Бункина М.К. Экономика и психология. На перекрестке наук / 

М.К. Бункина, А.М. Семёнов. – М.: Дело и Сервис, 1999. 

11. Виханский О.С. Менеджмент. – М.: Бізнес–інформ, 1996. – 576 с. 

12. Данчева О.В., Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та 

бізнесі. – К.: Лібра, 1998. – 270 с. 

13. Дейнека О.С. Экономическая психология / О.С. Дейнеко. – СПб.: 

Изд–во СПбУ, 2000. – 160 с. 

14. Дилигенский Г.Г. Социально–политическая психология / 

Г.Г. Дилигенский. – М.: Политиздат, 1991. 

15. Жид Ш. История экономических учений / Ш. Жид, Ш. Рист. – М.: 

Экономика, 1995. 

16. Китов А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. – М.: 

Экономика, 1998. 

17. Лебедев А.Н. Экспериментальная психология в российской рекламе 

/ А.Н. Лебедев, А.К. Боровиков. – М.: Академия, 1995. 

18. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 

1997. 

19. Малахов С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. – 

М.: Изд–во Института социально–психологических отношений, 1992. 

20. Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової 

економіки: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2004. – 120 с. 

21. Мамулай О.О. Основи економічної теорії: Підруч. – К.: Юрінком 

Інтер, 2006. – 479 с. 

22. Машков В.Н. Психология экономики / В.Н. Машков. – М.: Изд–во 

Михайлова В.А., 2001. – 250 с. 

23. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология 

коллектива. –М., 1978. 

24. Платонов Ю.П. Социальная психология трудовой деятельности. –

СПб., 1992. 

25. Попов В.Д. Психология и экономика: Социально–психологические 

очерки / В.Д. Попов. – М.: СоветскаяРоссия, 1989. 

26. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история / Б.Ф. Поршнев. – 

М.: Наука, 1979. 

27. Практическая психология для экономистов и менеджеров / Под ред. 

М.К. Тутушкиной. – СПб.: Дидактика Плюс, 2002. – 365 с. 

28. Проблемы экономической психологии / [отв. ред. А.Л. Журавлёв, 

А.Б. Купрейченко]. – М.: "Институт психологии РАН", 2004. – Т. 1. – 620 с. 



 17 

29. Промышленная социальная психология / Под ред. Е.С. Кузьмина, 

А.Л. Свенцицкого. –Л., 1982. 

30. Райзберг Б.А. Психологическая экономика / Б.А. Райзберг. – М.: 

ИНФРА–М, 2005. – 432 с. 

31. Сажина М.А. Основы экономической теории / М.А. Сажина, 

Г.Г. Чибирьков. – М.: Экономика, 1995. 

32. Смирнова Ю.А. Имидж организации: структура, классификация, 

функции // Маркетинг в России и за рубежом. – 2009. – № 2 (70). – С. 37–45. 

33. Соколинский В.М. Психологические основы экономики / 

В.М. Соколинский. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 215 с. 

34. Соколова Г.Н. Экономическая социология / Г.Н. Соколова. – М.: 

Высшая школа, 1998. 

35. Социальная психология экономического поведения / [отв. ред. 

А.Л.Журавлев, Е.В. Шорохова]. – М.: Наука, 1999. 

36. Социальнаяпсихология: Курс лекций / В.Г. Крысько и др. – М.: 

Омега–Л, 2006. 

37. Спасенников В.В. Экономическая психология / В.В. Спасенников. – 

М.: ПЕРСЭ, 2003. – 448 с. 

38. Тощенко Ж.Т. Социальные резервы труда. –М., 1989. 

39. Хрестоматия по социальной психологии / Сост. Т.В. Кутасова. – М., 

1995. 

40. Хромов Л.Н. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика / 

Л.Н. Хромов. – Петрозаводск: АО "Фолиум", 1994. 

41. Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта / В.П. Шейнов. 

– Минск: Амалфея, 1996. 

42. Щербатых Ю.В. Психология предпринимательства и бизнеса: Учеб. 

пособ. – СПб.: Питер, 2008. – 304 с. 

43. Экономическая психология / Под ред. И.В. Андреевой. – СПб.: 

Питер, 2000. – 512 с. 

44. Экономическая психология в России и Беларуси: Сб. науч. раб. / 

Подред А.Л. Журавлева, В.А. Поликарпова. – Минск: Экономпресс, 2007. 

 

7.2. Психологія організацій 

1. Базаров Т.Ю.,  Еремин Б.Л. Управление персоналом: Учебник для 

вузов. – М.: ЮНИТИ, 2003.  

2. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология 

управления. – Х. : Фортуна-пресс, 1998. 

3. Барко В. І. Психологія управління персоналом органів внутрішніх 

справ (проактивний підхід): Монографія. – К.: Ніка–Центр, 2003. 

4. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у 

глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблікрилейшнз / 

Міжрегіональна академія управління персоналом. - К.: МАУП, 2005. 

5. Гуменюк О. Є. Психологія впливу. – Т. : Економічна думка, 2003. 

6. Дафт Р. Менеджмент. 6-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. 

7. Десслер Г. Управление персоналом. – М.: БИНОМ. Лаборатория 



 18 

знаний, 2004. 

8. Джуэл Л. Индустриально – организационная психология. Учебник 

для вузов – СПб.: Питер, 2001.  

9. Журавлев П. В. Менеджмент персонала: Учебноепособие / 

П. В. Журавлев. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. 

10. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посіб. 

для студ. вищих навч. закл.. — К. : Либідь, 2004. 

11. Карамушка Л. М. Психологія управління: Навч. посібник. – К.: 

Міленіум. 2003. 

12. Карамушка Л. М., Коломінський Н. Л., Войнович М. В., 

Андрос М. Є., Винославська О. В. Основи психолого-управлінського 

консультування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна 

академія управління персоналом / Людмила Миколаївна Карамушка (ред.). – К. 

: МАУП, 2002. 

13. Карамушка Л. М., Чеботарьова О. А. Психологічні особливості 

прийняття управлінських рішень українськими менеджерами: результати крос-

культурних досліджень. – К.: Проблеми загальної та педагогічної психології. 

2002. – Т. 4. – ч. 1. – С. 90-95. 

14. Карпілянський Д.А., Назаренко В.О. Проблема менеджменту у 

сфері управління людськими ресурсами // Науковий вісник 

Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. 

Ушинського (збірник наукових праць) № 1 – 2. – Одеса, ПДПУ імені 

К.Д.Ушинського, 2009. – С.144 – 154. 

15. Кишкель Е. Н. Управленческая психология: Учебник для студ. сред. 

спец. учеб. заведений, обучающихся по экон. спец. и менеджменту. — М. : 

Высшая школа, 2002. 

16. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально- 

психологічний аспект) / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. 

: МАУП, 2000. 

17. Лозниця В. С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навч. 

посібник. — К. : ЕксОб, 2001. 

18. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. 

с англ. - М.: Дело, 1992. 

19. Орбан-Лембрик  Л. Е. Психологія управління: Посібник. – К.: 

Академвидав, 2003.  

20. Пєтков С.В. Ефективний менеджмент в органах внутрішніх справ. 

— Сімф. : Таврія, 2004.  

21. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: 12 факторов 

мотивации: Учеб. пособие / Е. Э. Лалаян (пер.сангл.). — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2004. 

22. Робинс С. П., Коултер М. Менеджмент. 6-е изд. / Пер. с англ. – М.: 

Издательскийдом “Вильямс”, 2004. 

23. Светлов В.А. Конфликт: модели, решения, менеджмент: Учеб. 

пособие — СПб. : Питер, 2005. 

24. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для 



 19 

студентів вищ. навч. зал. та слухачів ін-тів після диплом. освіти / За наук. ред. 

Л. М. Карамушки. – К.: Фірма „ІНКОС”, 2005. 

25. Хміль Ф. І. Управління персоналом: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів. – К. Академвидав, 2006. 

26. Цуруль О. А. Менеджмент у державних організаціях: Навч. посіб. / 

Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2002. 

27. Шавкун І. Г. Філософія менеджменту. – Запоріжжя : Тандем Арт 

Студія, 2007. 

28. Швалб Ю. М., Данчева О. В. Практична психологія в економіці та 

бізнесі. - К.: Лібра, 1998. 

29. Щёкин Г. В.  Организация и психология управления персоналом: 

Учеб.-метод, пособие. - К.: МАУП, 2002. 

 

7.3. Психологічний супровід професійної діяльності в організаціях та 

на виробництві 

 

1. Закону України «Про освіту»: ст. 21 («Психологічна служба 

системи освіти») та ст. 22 («Соціально-педагогічний патронаж»). 

2. Положення про психологічну службу в системі освіти України 

(затверджено наказом МОНУ від 02.07.2009р. № 616). 

3. Наказ МОНУ від 19.06.2008 р. № 54 «Концепція розвитку 

психологічної служби системи освіти України на період до 2012 р.». 

4. Алавердов А.Р. Управление кадровой безопасностью организации: 

учебник. М.: Маркет ДС, 2010. – 175 с. 

5. Алексеев А., Пигалов В. Деловое администрирование на практике: 

Инструментарий руководителя. – М.: Техн. Школа бизнеса, 1994. – 144 с. 

6. Берлач А.І. Конфліктологія: навч. посіб. для дистанційного навчання / 

А.І. Берлач, В.В. Кондрюкова. – К.: Університет «Україна», 2007. – 204 с.  

7. Брич В.Я. Психологія управління: Навчальний посібник / В.Я. Брич,  

М.М. Корман. –  К.:  Кондор-Видавництво, 2013. –  384с.  

8. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів 

вузів. – К.: Академвидав, 2009. – шифр Ю9 Г179  

9. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности.-СПб.: Питер, 2013. 

–514 с. 

10. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы: учебное 

пособие / Е. Змановская, В. Рыбников. – СПб. : Питер, 2010. – 352 с. 

11. Іванова О.В. Психологія: вступ до спеціальності: навч. посіб. /О.В. 

Іванова, Л.М. Москалюк, С.І. Корсун – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 

184 с.  

12. Китаев-Смык Л.А. Организм и стресс: стресс жизни и стресс смерти: 

Учебное пособие / Л.А. Китаев-Смык. – М. : Смысл, 2012. – 464 с.  

13. Кондрюкова В.В. Соціально-психологічна адаптація 

військовослужбовців силових структур, звільнених у запас: навчально-

методичний посібник /В.В. Кондрюкова, І.М. Слюсар. – К.: Гнозіс, 2013. – 116с.  



 20 

14. Конфліктологія. Словник/ за заг. ред. О.Г. Колба, А.І. Буймістера. – 

К. – Переяслав – Хм.: КСВ, 2012. – 592 с. 

15. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Ника-Центр» – 2009. 

– 399 с. – шифр Ю9  К683  

16. Максимов Б.В. Психология бизнеса и предпринимательства: учебное 

пособие / Б.В. Максимов. – К. : ВД "Професіонал", 2005. – 256 с. 

17. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник/ Л.Е. Орбан-

Лембрик. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. 

18. Професіографічна характеристика основних видів діяльності в 

органах внутрішніх справ України : [довідковий посібник] / М.І. Ануфрієв, 

Ю.Б. Ірхін, М.Н. Курко, Т.В. Нещерет, С.В. Омельченко, В.В. Синявський, 

О.В.Шаповалов. – Київ : НАВС, 2003. – 76 с. 

19. Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. 

Солтик; за заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 191 с.    

20. Рачова Н. Психологічний супровід управлінської діяльності / Н. 

Рачова // Психолог. (Шкільний світ). – 2010. – № 3. – С. 9-13. 

21. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. 

пособие: В 2 кн. – 3-е изд. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 2: 

Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения.  

22. Самоукина Н.В.  Психология профессиональной деятельности / Н.В. 

Самоукина. – С-Пб.: Питер, 2004. – 220 с.  

23. Соломандина Т.О., Соломандин В.Г. Кадровая безопасность 

компании. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2011. – 688 с. 

24. Столяренко О.Б. Психологія особистості. Навч. посіб. / О.Б. 

Столяренко. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 280 с.  

25. Штепа О.С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : 

навчальний посібник / О.С. Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 

362 с.  

 


