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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, відпові-

дних ЕСТS – 3 

Галузь знань:  

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 053 Психоло-

гія 

Спеціалізація:  

Психологія особистісного, 

соціального та організаційно-

го розвитку 

Рік підготовки 

І 

Семестр 

І, ІІ 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 90 

 

Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю –залік 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

         Мета вивчення: розвиток здатності проводити дослідження на відповідному рівні на 

основі системного наукового світогляду (ЗК1), виокремлювати, систематизувати, розв’язувати 

та прогнозувати актуальні організаційно-психологічні та психолого-економічні проблеми, 

чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на 

різних рівнях психологічного дослідження (СК1). 

Заплановані результати навчання: 

1. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогно-

зувати значущі організаційно-психологічні та психолого-економічні проблеми, чинники та 

тенденції функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рів-

нях психологічного дослідження (РН6), зокрема: 

 ідентифікувати та систематизувати значущі організаційно-психологічні та психоло-

го-економічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку організацій та їх 

персоналу,  

 виявляти психологічні умови конструктивного розвитку організацій та їх персоналу, 

зростання їх конкурентоздатності та підприємницької активності працівників, розвитку внут-

ріньоорганізаційного підприємництва. 

2. Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-дослідницькі проекти у різних 

сферах суспільного життя, включаючи власні дослідження (РН3), зокрема: 

 розробляти інноваційно-дослідницькі проекти у контексті конструктивного розвитку 

організацій, внутріньоорганізаційного підприємництва та розвитку  менеджерів та персоналу; 

 уміти впроваджувати інноваційно-дослідницькі проекти конструктивного розвитку 

організацій, внутріньоорганізаційного підприємництва та їх менеджерів та  персоналу в орга-

нізаційну практику. 

 здійснювати дослідження організаційно-психологічні та психолого-економічні про-

блеми чинників і умов розвитку організацій у різних сферах суспільного життя; 

 досліджувати психологічні чинники та умови успішної економічної соціалізації осо-

бистості; 
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  уміти здійснювати психологічний прогноз щодо розвитку організацій та їх персона-

лу; особливостей економічної соціалізації особистості та визначати перспективи подальших 

досліджень. 

3. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої професійні 

можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації й професійної мо-

більності (РН9), зокрема: 

 визначати психолого-організаційні умови власної професійної діяльності в контексті 

її успішності; 

 враховувати психолого-організаційні умови власної професійної діяльності при об-

ранні напряму професійної кар’єри та професійної мобільності. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

Предмет, завдання  та методи  організаційної та економічної психології 

 

            Тема 1.    Предмет і  завдання організаційної психології 

 

            Об’єкт та предмет організаційної психології. Зарубіжні та вітчизняні психологи про 

організаційну психологію як науку. Сутність понять «організація», «структура організації», 

«види організацій». Соціально-економічні та соціально-психологічні функції організації.  

             Історія та основні етапи  розвитку зарубіжної та вітчизняної організаційної психології. 

Актуальні завдання організаційної психології в сучасних умовах. 

Література:[2; 3; 4; 5; 28] 

 

            Тема 2.    Предмет і  завдання  економічної психології 

 

           Об’єкт та предмет економічної психології на мікро-, мезо- та мікро- рівнях аналізу.  Ос-

новні підходи у зарубіжній та вітчизняній психології стосовно визначення економічної психо-

логії як науки.  Сутність понять «економічна свідомість», «економічна поведінка», «економіч-

на мислення».  

           Історичні етапи  розвитку зарубіжної та вітчизняної економічної ї психології. Основні 

завдання економічної психології в сучасному суспільстві  

Література:[8; 10; 11; 15;21] 

 

Тема 3. Методи організаційної та економічної психології 

           Методи досліджень організаційної та економічної психології.  Характеристика та осно-

вні види інформаційних методів. Діагностичні методи та особливості їх застосування.  Корек-

ційно-розвивальні методи. Види активних методів навчання (аналіз ситуацій, тренінги, ділові 

ігри та ін.) Особливості психологічного консультування (індивідуальний та груповий рівні).  

           Технологічний підхід як системне використання методів  організаційно та економічної 

психології. Види технологій. Етапи  підготовки та впровадження технологій. Зміст та особли-

вості психологічної підготовки  менеджерів та персоналу з актуальних проблем організаційної 

та економічної психології.   

Література [5; 13; 14; 22; 25] 

            

Змістовий модуль 2. 

Актуальні проблеми організаційно психології 

 

           Тема 4. Психологія управлінської діяльності менеджерів  та   формування команд в 

організаціях 
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           Поняття про управління організаціями. Власне управлінський рівень аналізу управління 

(планування, організація та контроль). Психологічний рівень аналізу управління  (мотивація, 

спілкування, керівництво, прийняття управлінських рішень).  

           Сутність управлінської діяльності менеджерів організацій.  Вимоги до управлінської 

діяльності  менеджерів  різного рівня управління. Сутність лідерства. Необхідність поєднання 

адміністрування та лідерства в управлінській діяльності менеджерів. 

            Поняття про команду та її роль в життєдіяльності в організації. Характеристика різних  

видів команд. Основні функціонально-рольові позиції  в команді. Етапи формування команд 

та основні психологічні проблеми, які виникають на кожному із етапів. Психологічні чинники 

та умови ефективної діяльності команді.        

Література [3; 5; 13; 16; 17; 18] 

                        Тема 5. Психологія управління змінами  та організаційного розвитку 

 

Сутність змін в організації та  основні види змін. Психологічні труднощі в процесі ве-

дення змін в організації. Опір введенню змінам в організації. Психологічні умови ефективного 

введення змін. Зміст і структура психологічної готовності керівників та персоналу організацій 

до введення змін. Характеристика мотиваційного, когнітивного, операційного та  особистісно-

го компонентів психологічної готовності керівників та персоналу організацій до введення 

змін. 

Сутність організаційного розвитку (як процесу введення інноваційних змін). Показники 

організаційного розвитку («організаційна зрілість», «проблемність організаційного розвитку» 

та ін.).  Психологічне забезпечення організаційного розвитку (зміст, технології, навчання ме-

неджерів та персоналу).  

Література [2; 6; 12; 14; 16; 29] 

 

            Тема 6.  Психологічні особливості ділового спілкування та  організаційних конфлі-

ктів 

           Поняття про спілкування та його структуру. Характеристика комунікативного, соціаль-

но-перцептивного та інтерактивного компонентів ділового спілкування та їх основних складо-

вих. 

           Особливості ділового спілкування менеджерів та персоналу організацій (цілеспрямова-

ність, регламентованість, результативність та ін.). «Горизонтальне» та «вертикальне» ділове 

спілкування в організації. «Реальне» та «віртуальне» ділове спілкування менеджерів та персо-

налу.    

           Поняття про організаційні конфлікти. Види організаційних конфліктів. Причини вини-

кнення організаційних конфліктів. Основні напрямки управління конфліктами в організації 

(попередження, обхід, подолання). Психологічні умови попередження  та подолання організа-

ційних конфліктів.  

Література [1; 4; 5; 9; 14; 23] 

 

Змістовий модуль 3.   

Актуальні проблеми економічної психології 

Тема 7.  Психологічні аспекти макроекономіки 

Економічна політика держави та її психологічні компоненти. Особливості економічної по-

літики держави  та соціально-психологічні особливості її сприйняття в кризових ситуаціях.  

Податкова психологія. Сутність та співвідношення понять «податковий менталітет», 

«податкова мораль», «податкова протидія» та ін. Ставлення громадян до державних податків, 

психологічні проблеми, які виникають у процесі сплати податків. 

Поняття про гроші. Грошові типи особистості. Ставлення до грошей та його структура, 

Особливості ставлення до грошей різних соціальних груп. Культурні, етнічні, політичні та ре-

лігійні  аспекти ставлення до грошей. 
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Психологія доходів та заощаджень. Сутність поняття «дохід». Елементи психологічно-

го сприйняття доходів. Психологічні аспекти формування заощаджень.. Особливості інвести-

цій як форми заощадження. 

 Поняття про споживчу поведінку та психологічні чинники її формування. Орієнтація 

на споживача  та психологічні чинники та умови її формування. 

Література [10; 14; 15; 24; 30] 

 

Тема 8.  Психологічні аспекти мікроекономіки 

 

Поняття про конкуренцію. Співвідношення понять «конкурентоздатність» та «конку-

рентоспроможність». Різні стратегії конкурентної взаємодії. Основні ознаки конкурентоздат-

них організацій. Психологічні умови формування конкурентоздатних організацій та команд. 

Особливості взаємодії організацій державної та приватної форми власності. 

Поняття про підприємництво. Характеристика підприємництва як особливого виду 

економічної діяльності. Види підприємницької діяльності. Особистість підприємця. Психоло-

гічні характеристики підприємницької діяльності.  

Внутрішньоорганізаційне підприємництво та його роль в діяльності організацій. Пси-

хологічні чинники та умови розвитку внутрішньоорганізаційного підприємництва. 

Література [7; 11; 18; 19; 24; 25] 
 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о

 У тому числі 

л пр срс 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1.  

Предмет, завдання  та методи  організаційної та економічної психології 

 

Тема 1. Предмет і завдання організаційної психології  10 2 2 6 

Тема 2.Предмет і завдання економічної психології  10  2 8 

Тема 3. Методи організаційної та економічної  психології 10 2 2 6 

Усього годин за змістовим модулем 1 30 4 6 20 

Змістовий модуль 2.  

Актуальні проблеми організаційно психології 

 

Тема 4. Психологія управлінської діяльності менеджерів  та   

формування команд в організації      

12 2 2 8 

Тема 5. Психологія управління змінами та організаційного 

розвитку 

12  4 8 

Тема 6. Психологічні особливості ділового спілкування та   

організаційних конфліктів  

16 2 4 10 

Усього годин за змістовим модулем 2 40 4 10 26 

Змістовий модуль 3.     

Актуальні проблеми економічної психології 

Тема 7. Психологічні аспекти макроекономіки 10  2 8 

Тема 8. Психологічні аспекти мікроекономіки 10 2 2 6 

Усього годин за змістовим модулем 3 20 2 4 14 
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РАЗОМ: 90 10 20 60 
 

 

5. Теми та зміст практичних занять  
 

№ 

з/п 
Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  

Предмет, завдання  та методи  організаційної та економічної психології 

 

1.  Тема1. Предмет та завдання  

організаційної ї психології 

Визначити основні етапи розвитку організаційної 

психології в Україні 

2 

2.  Тема 2. Предмет та завдання 

економічної психології 

Охарактеризувати основні завдання економічної 

психології.    

 

3.  Тема 3. Методи організацій-

ної та економічної психології 

Проаналізувати методи організаційної та еконо-

мічної психології. 

2 

4.   Усього годин за змістовим модулем 1 4 

Змістовий модуль 2. 

Актуальні проблеми організаційно психології 

5.  Тема 4. Психологічні особли-

вості управлінської діяльності 

менеджерів  та   формування 

команд в організації 

Проаналізувати зміст функціонально-рольових 

позицій  в  команді (на прикладі діяльності конк-

ретних команд).    

2 

6.  Тема 5. Психологія управлін-

ня змінами та організаційного 

розвитку  

Охарактеризувати  психологічні бар’єри опору 

змінам в організації. 

2 

7.  Тема 6. Психологічні особли-

вості ділового спілкування та   

організаційних конфліктів 

Визначити основні види ділового спілкування (на 

приклади конкретних організацій). 

2 

Усього годин за змістовим модулем 2 6 

Змістовий модуль 3.  

Актуальні проблеми економічної психології 

8.  Тема 7. Психологічні аспекти  

макроекономіки 

 Проаналізувати типи грошової поведінки особи-

стості. 

2 

9.  Тема 8. Психологічні аспекти 

мікроекономіки 

Визначити основні напрямки внутрішньоорганіза-

ційного підприємництва. 

4 

10.  Усього годин за змістовим модулем 3 10 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 10 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 20 год.,  

4. Виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 20 год. 

Усього  60 год. 
 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи спрямовані на фор-

мування і розвиток практичних умінь застосовувати методів психології управління освітніми 

та науковими організаціями для самостійного дослідження актуальних проблем психології 

особистісного, соціального та організаційного розвитку відповідно до мети і завдань дисерта-
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ційної роботи. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповідно-

го матеріалу перевіряються під час усного опитування, модульного (тестові завдання) і підсу-

мкового (екзамен) контролю знань. 

  

Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 

Змістовий модуль 1.  

Предмет, завдання  та методи  організаційної та економічної психології 
 

Тема 1. Предмет та завдання  організа-

ційної ї психології 

Опрацювання теоретичних питань: 

1.Роль організацій у задоволенні потреб орга-

нізації та персоналу. 

2. «Реальні» та «віртуальні» організації.  

Індивідуально-дослідницьке завдання: Про-

аналізувати структуру та основні елементи   

організації,  в якій Ви навчаєтесь (працюєте). 

6 

Тема 2.  Предмет та завдання економіч-

ної психології 

Опрацювання теоретичних питань: 

1. Модель «економічної» людини. 

2.Еволюція моделі людини в економічних те-

оріях. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Побудувати модель зв’язків економічної пси-

хології з іншими науками. 

8 

Тема 3. Методи організаційної та еконо-

мічної психології 

Опрацювання теоретичних питань: 
1.Види діагностичних методів для викорис-
тання в організаційній психології. 

2. Тренінгові програми для   вирішення пси-

холого-економічних проблем.  

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Побудувати модель організаційно-

психологічного консультування. 

8 

Усього годин за змістовим модулем 1 20 

Змістовий модуль 2.  

Актуальні проблеми організаційно психології 

Тема 4. Психологічні особливості управ-

лінської діяльності менеджерів  та   фор-

мування команд в організації 

Опрацювання теоретичних питань: 
1. Відмінності лідерства від управління. 
2. Співвідношення команди та «звичайної» 
групи. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Підібрати методики для дослідження орієнта-

ції на роботу в команді менеджерів та органі-

зацій. 

8 

Тема 5. Психологія управління змінами 

та організаційного розвитку 

Опрацювання теоретичних питань: 

1.Сутність інноваційних змін в організації. 

2.Етапи організаційного розвитку. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Підібрати методики для дослідження  психо-
логічних особливостей організаційного роз-

8 
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витку. 

Тема 6. Психологічні особливості ділово-

го спілкування та   організаційних конф-

ліктів 

Опрацювання теоретичних питань: 

1.Інформаційні технології ділового спілку-

вання в організації. 

2.Природа організаційних конфліктів. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Підібрати тренінгові програми для психологі-

чної підготовки персоналу до ділового спілку-

вання та управління організаційними конфлі-

ктами. 

10 

Усього годин за змістовим модулем 2 26 

Змістовий модуль 3.  

Актуальні проблеми економічної психології 
 

Тема 7. Психологічні аспекти  макроеко-

номіки 

Опрацювання теоретичних питань: 

1.Форми здійснення заощаджень та психоло-

гічні чинники, які впливають на їх викорис-

тання. 

2. Психологічні стратегії взаємодії з різними 

типами поведінки споживачів. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Підібрати методики для вивчення ставлення  

населення до грошей та здійснення заоща-

джень. 

8 

Тема 8. Психологічні аспекти мікроеконо-

міки 

Опрацювання теоретичних питань: 

1.Співвідношення якостей менеджера та підп-

риємця. 

2.Підприємницька активність персоналу орга-

нізацій. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Проаналізувати напрямки внутрішньооргані-

заційного підприємництва (на прикладі орга-

нізації, де навчаєтесь (працюєте). 

6 

Усього годин за змістовим модулем 3 14 

Разом: 60 
 

 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Актуальні проблеми організаційної та економі-

чної психології» використовуються проблемні методи навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 

 ситуаційні завдання («кейс-стаді»); 

 спільне навчання (робота у парах і малих групах). 
 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у фо-

рмі усного опитування на  письмового тестування з кожного модуля. З кожного модуля здобу-

вачам PhD пропонується 10-15 тестів закритої форми множинного вибору з 1-2 правильними 

відповідями з п’яти можливих. На практичних заняттях оцінюється активна участь в обгово-
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ренні проблемних ситуацій та виконанні завдань. 

Підсумковий контроль знань – залік. 
 

10. Критерії та шкала оцінювання 

 Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Пси-

хологія управління освітніми і науковими організаціями», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідо-

вність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення психології управління освітніми та науко-

вими організаціями під час розв’язання індивідуально-дослідницьких завдань; 

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів щодо застосування діагности-

чних і тренінгових методів психології управління освітніми та науковими організаціями в ди-

сертаційній роботі. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 

завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розраху-

нкового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в ме-

тодиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (ро-

змірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим аспірантам, які виконали всі види навчальної 

роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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13. Технологія психологічної підготовки персоналу держадміністрації до роботи в команді 

: навч. посіб. / Л.М. Карамушка, О.А. Філь, В.В. Левковець та ін. – К.: Наук. світ. – 

2008. – 182 с.  

14. Технології роботи організаційних психологів: [навч. посіб. для студентів вищих нав-

чальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти] / [Л. М. Карамушка, Т. 

В. Зайчикова, О. В. Винославська та ін.] ; за наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : Фірма 

«ІНКОС», 2005. – 366 с. 

15. Экономическая психология / под ред. И. В. Андреевой. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с. 

 

11.2. Додаткова література: 

 

        16.Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників за-

гальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності: монографія / О. І. Бондарчук. – 

К.: Наук. світ, 2008. – 318 с.  
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        17.Ващенко І.В. Управлінське рішення менеджера як складова інноваційного процесу ор-

ганізації / І. Ващенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб-к наук. пр. Східноукр. 

нац. ун-ту ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ імені В. Даля, 2015.  – № 3 (38). – Том 3. – 

С. 54-61. 

        18 .Карамушка Л. М. Роль внутрішньоорганізаційного підприємництва в реалізації кон-

цепції «Нова українська школа» / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер // Організаційна психоло-

гія. Економічна психологія : наук. журнал / [за наук. ред. С. Д. Максименка, Л.М.         Кара-

мушки]. – К. : Логос,  2019. –  № 1(16). – C. 33–45. 

         19. Карамушка Л. М. Мотивація підприємницької діяльності : монографія / Л. М. Кара-

мушка, Н. Ю. Худякова. – К.-Львів : Сполом, 2011. – 208 с. 

         20 .Креденцер О.В. Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до розвитку 

внутрішньоорганізаційного підприємництва / О.В. Креденцер // Організаційна психологія. 

Економічна психологія. –  Науковий журнал / [За наук. ред. С.Д. Максименка та Л.М. Кара-

мушки]. – К. : Логос,  2019. –  № 2-3(17). – C. 66-76. 

        21. Ноздріна Л. В. Управління проектами: Підручник / Л. В. Ноздріна, В. І.Ящук, О. І. По-

лотай; за заг. ред. Л. В. Ноздріної. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 432 с.            

        22. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента : учеб. по-

собие / под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. – [2-е изд.]. – СПб. : Изд-

во С-Петерб. ун-та, 2001. – 240 с. 

        23. Харченко Н. Управління конфліктами в організації / Н. Харченко ; [упорядн. Н. Хар-

ченко]. – К. : Шкільний світ, 2017. – 104 с.  

        24. Швалб Ю. М. Практична психологія в економіці та бізнесі / Ю. М. Швалб, О. 

В. Данчева . – К. : Лібра, 1999. – 270 с. 

        25. Энциклопедия психодиагностики: Психодиагностика взрослых [Текст]. – Самара : ИД 

«Бахрах-М», 2009. – 704 с. 

        26. Эбнер М.  Предпринимательская ориентация в организации. Внутреннее предприни-

мательство : [пер. с нем.] / М. Эбнер, Г. Франк, К. Корунка, М. Люгер // Психология труда и 

организационная психология. – Т. 6. – Х. : Гуманитарный центр, 2010. – 284 с. 

        27 .Boon, J. Fostering intrapreneurial competencies of employees / J. Boon, M. Klink, J. Janssen 

// International Journal of Training and Development. – 2013. – No 17. – Р. 210–220. – 

DOI:10.1111/ijtd.12010 

        28. Drucker, P.F. Management Challenges for the 21st Century / P.F. Drucker // Harper 

Business, an imprint of HarperCollins Publishers Inc., New York, USA. – 2001. – 212 p.  

        29. Lumpkin, G. T. Intrapreneurship and innovation, in:  J. R. Baum, M. Frese & R. Baron (eds), 

The Psychology of Entrepreneurship, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2007. – 

Р. 237–264. 

        30.Maslak, O. Intellectual capital as a factor of economic development of Ukraine / O. Maslak, 

N. Grishko, O. Hlazunova, M. Maslak // Journal of Turiba University «Acta Prosperitatis». – 2016. – 

No. 7. – P. 104–118. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua 

2. Електронна бібліотека НПН України http://lib.iitta.gov.ua 

3. Веб-сторінка аспірантури і докторантури УМО: http://umo.edu.ua/postgraduate-

postdoctoral 

4. Веб-сторінка кафедри психології управління: 

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji 

5. Веб-сторінка Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці -

http://uaoppp.com.ua 

6. Офіційні сайти періодичної літератури: 

https://doi.org/10.1111/ijtd.12010
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji
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Назва журналу Офіційний сайт 

Актуальні проблеми пси-

хології 

http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv 

Вісник післядипломної 

освіти серія «соціальні та 

поведінкові науки» 

http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki 

Актуальні питання сучас-

ної психології 

http://library.sspu.sumy.ua/wp-

content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf 

 European Journal of Work 

and Organizational 

Psychology  

https://www.tandfonline.com/loi/pewo20 

Organizational 

Psychology Review  

https://journals.sagepub.com/home/opra 

International Journal of 

Science and Research (IJSR) 

https://www.ijsr.net/index.php 

Jounal of Applied 

Psychology 

https://www.apa.org/pubs/journals/apl/ 

 

             Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 
 

Назва  Офіційний сайт 

Верховна Рада України www.portal.rada.gov.ua  

Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua 

Інститут психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України 

http://psychology-naes-ua.institute/ 

Інститут соціальної і політичної пси-

хології НАПН України 

http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/ 

Центр перспективних соціальних дос-

ліджень 

www.cpsr.org.ua 

 

              Соціальні мережі для співпраці вчених усіх наукових дисциплін: 

 Academia.edu: https://www.academia.edu/  

 ResearchGate:  https://www.researchgate.net/ 

 Соціальні мережі науковців (Scientific Social Community): https://www.science-

community.org/uk 

 Українські науковці в світі (Ukrainian Scientists Worldwide): https://www.science-

communit  

 

http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv
http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://psychology-naes-ua.institute/
http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/
http://www.cpsr.org.ua/
https://www.academia.edu/
https://www.science-community.org/uk
https://www.science-community.org/uk
https://www.science-communit/
https://www.science-communit/

