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Висвітлено актуальність, завдання, шляхи реалізації організаційної та 

економічної психології в навчальній, науковій, практичній діяльності психологів  
в Україні. Обґрунтовано необхідність розробки теоретико-методологічних 
концепцій і розширення науково-практичних досліджень у цих галузях науки за 
паспортом спеціальності та їх інтеграції до європейської науки і практики. 
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психологічної науки, перспективний напрям, інтеграція. 

 
З економічним, політичним і законодавчим розвитком нашої 

країни змінюються умови економічної взаємодії, ведення бізнесу, а от-
же підвищуються і вимоги до рівня професіоналізму членів організації, 
до її управлінської та виконавчої ланки, до керівників у цілому, набу-
ває актуальності психологічне забезпечення фінансово-економічної, 
підприємницької та торговельної сфер діяльності. 

У період соціально-економічних реформ відбуваються швидкі 
зміни в економічній сфері, а зміни економічної свідомості особистості 
потребують тривалої підготовки, часу і досвіду. Такі зміни супереч-
ливі: з постійним зростанням економічної грамотності суб’єктів під-
приємницької, торговельної, фінансово-економічної діяльності часто 
поєднуються неадекватні варіанти організаційної та економічної пове-
дінки, спровоковані інертністю, довірливістю, орієнтацією на швидкий 
і непідкріплений зусиллями успіх, на ризик без розрахунку; важливі 
зрушення в мотиваційно-вольовому блоці у бік активності поєд-
нуються з надлишковою автономністю і відокремленістю від мораль-
ної свідомості, відповідальності. Однак, незважаючи на подібні нега-
разди перехідного періоду, організаційна та економічна свідомість 
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працівників підприємницької, торговельної, фінансово-економічної 
сфери здатна до еволюції, а досвід і формування професійно важливих 
якостей, професійна орієнтація та професійний психологічний відбір, 
супровід і повний комплекс психологічного забезпечення діяльності 
організації сприятиме ефективності й надійності як в управлінській, 
так і у виконавчій ланці [1–5]. 

Проблеми організаційної та економічної психології вивчають 
українські та російські науковці, зокрема А. Крилов, Г. Кабаченко, 
Г. Ложкін, С. Максименко, М. Корольчук, А. Мазаракі, Л. Кулаковсь-
ка, Т. Кулаковський, В. Крайнюк, А. Бандурка, С. Бочарова, Л. Кара-
мушка, Л. Орбан-Лембрик [1–10] та ін. Широкий спектр проблем, що 
зазначено у паспорті спеціальності 19.00.10, потребує подальшого сис-
темного дослідження, а названі вище галузі психологічної науки, безу-
мовно, варті розвитку в Україні. 

Особливо гостро постають теоретичні та практичні питання 
управління і ефективності економічної взаємодії суб’єктів господа-
рювання. Актуальність цієї проблеми зумовлюється ще й гуманістич-
ними підходами до розуміння особистості, що традиційно сформована, 
але в новій соціальній та економічній ситуації набуває іншого змісту. 

Мистецтво бути керівником виявляється не тільки в ефективній 
організації, координації і спрямуванні роботи його підлеглих, а й в 
умінні делегувати їм повноваження і відповідальність, надавати права 
висловлювати й відстоювати особисту думку, погляди, зберігаючи при 
цьому за собою функцію контролю та відповідальність за кінцевий 
результат діяльності організації в цілому. Водночас, більшість вчених 
стверджують, що 80 % проблем, які виникають під час управлінської 
діяльності, пов’язано з людським фактором. Керівник, крім класичних 
функцій управління, має постійно виконувати функції кадрового ме-
неджменту, інформаційну, мотиваційну, виховну, комунікативну. Ус-
пішність виконання управлінських функцій пов’язана з відповідними 
психологічними професійно важливими якостями керівника [1; 2; 5–8]. 

Мета статті – представити нові галузі психології як пріоритетний 
напрям розвитку психологічної науки та практики в Україні, на під-
ставі аналізу літературних джерел визначити основні завдання орга-
нізаційної та економічної психології, стан і перспективи їх розвитку  
в нашій країні. 

Аналіз фахової літератури та досвід психологічного забезпечення 
різноманітних видів діяльності свідчить, що всебічне врахування 
психологічного змісту управлінської діяльності в організаціях (знання 
психологічних особливостей працівників, їх взаємодії, закономірнос-
тей формування, функціонування організації, сучасних методів психо-
логічного забезпечення різних видів діяльності, уміння грамотно 
здійснювати добір діагностичного інструментарію для вивчення со-
ціально-психологічних явищ і феноменів, впровадження професійного 
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психологічного відбору й атестації персоналу) сприятиме підвищенню 
рівня психологічної компетентності управлінської ланки і працівників 
організації та позитивно впливатиме на ефективність професійної 
діяльності організації. Нині, на думку більшості вчених, організаційну 
психологію можна визначити як самостійну галузь психологічної 
науки, яка вивчає психологічні закономірності діяльності та розвитку 
організацій [2–4; 9; 10]. 

До основних завдань організаційної психології, на думку зга-
даних вище науковців, належать: 

• здійснення психологічного аналізу сутності організації (вив-
чення змісту та структури організації, особливостей діяльності різних 
типів організацій, основних етапів їх діяльності і психологічних зако-
номірностей розвитку та ін.); 

• вивчення психологічних основ управління організацією (визна-
чення сутності управління організацією, психологічних особливостей 
діяльності менеджерів і управлінської команди організації та ін.); 

• обґрунтування психологічних основ діяльності персоналу орга-
нізації (добір персоналу, психологічне забезпечення успішної адаптації 
працівників в організації, досягнення їх ефективної професійної 
кар'єри та ін.); 

• дослідження особливостей ефективної взаємодії працівників в 
організації (аналіз різних типів психологічного входження працівників 
в організацію, формування відданості працівників організації, вплив 
різних типів організаційної культури на ефективність діяльності 
організації та ін.); 

• вивчення психологічних основ забезпечення професійного 
здоров'я працівників організації (аналіз причин виникнення професій-
ного стресу в організації, попередження і подолання синдрому "про-
фесійного вигорання" працівників, забезпечення гармонійного поєд-
нання професійного та приватного життя та ін.) тощо. 

Поряд із організаційною психологією за паспортом спеціальності 
19.00.10 прописано економічну психологію. Економічну науку можна 
розглядати, як науку про стосунки людей у контексті господарювання, 
фінансово-економічної, підприємницької, торговельної взаємодії, але, 
оскільки вона описує ці відносини прагматично, раціонально, мовою 
речей і цифр, виникла необхідність в її співдружності з психологією. 
Як результат інтеграції наукового знання на перетині політичної економії  
і окремих економічних наук, з одного боку, та соціальної психології, з 
іншого боку, виникла нова дисципліна – економічна психологія [2–4; 7–10]. 
Вчені, які працюють у галузі економічної психології, вважають, що її 
предметом є відображення господарських відносин у свідомості і по-
ведінці людини. У рамках цієї дисципліни вивчаються ефекти і фе-
номени економічної свідомості й поведінки, механізми та закономір-
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ності економічної діяльності, алгоритми і моделі, що описують еко-
номічні переваги, вибір рішення та фактори, що впливають на досвід 
господарювання. За своїм статусом економічна психологія є суміжною 
науковою дисципліною (або міждисциплінарною галуззю знань), осно-
ву якої складають теоретичні положення, методи і результати дослід-
жень, накопичені як у психологічній науці, так і в економіці [2–4; 7–10]. 

На думку провідних учених, уся сукупність методів, що вико-
ристовуються в економічній психології, може бути розділена на три 
групи: 

• методи, що традиційно використовуються у психологічних дос-
лідженнях (спостереження, експеримент, анкетування, різні види опи-
тувань та інтерв'ю, тестування, математико-статистичні методи об-
робки й об'єктивізації даних); 

• економічні методи і методи, що використовуються в суміжних 
наукових напрямах (метод математичного моделювання, логіко-теоре-
тичний аналіз, синтез, метод абстракції, історичний підхід); 

• власне методи економічної психології, розроблені з ураху-
ванням специфіки цієї наукової дисципліни (наприклад, економіко-
психологічний експеримент, що проводиться за схемою традиційного 
економічного експерименту, але з психологічним оснащенням та пси-
хологічною інтерпретацією). 

Основним завданням економічної психології є активізація резер-
вів людського чинника в економіці, а саме: суттєве підвищення про-
дуктивності праці та якості продукції за рахунок людського фактора; 
повне використання творчого потенціалу працівників організації; 
усвідомлене запровадження та суворе дотримання режиму ощадли-
вості у використанні матеріальних, фінансових, енергетичних і трудо-
вих ресурсів. Для економічної психології головним є зв'язок економіки 
в цілому, господарського механізму, конкретних господарських рішень 
із думками, почуттями, волею, тобто із психологічною сутністю 
людини. 

Проблематика економічної психології дуже багата і різноманітна. 
У західноєвропейській, американській науці, а нині і в українській, 
вона складається із трьох великих розділів, які зумовлені трьома 
типами економічної реальності, а саме:  

ринок (насамперед, психологія споживача і психологія ведення 
домашнього господарства); 

бізнес (поведінка і психологічні особливості підприємця, укла-
дання угод, психологічне забезпечення ведення переговорів, психо-
логічні особливості конкуренції, комерційної таємниці тощо); 

відносини "суспільство – громадянин" (психологічні особливості 
впливів на психіку особистості, податків, прибутків, інфляцій, 
безробіття, вплив на психіку громадян заходів економічної політики). 
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У прикладній економічній психології також існують два го-
ловних напрями: консультування фірм і окремих клієнтів щодо 
конкретних проблем і навчання та підготовка керівників і фахівців  
у сфері економічної психології. Як самостійний напрям активно фор-
мується психологія бізнесу, у рамках якої психологи відпрацьовують 
методи і технології практичної роботи. 

Таким чином, економічна психологія – це психологія господа-
рюючого суб'єкта, яким може виступати одна людина, сім'я, органі-
зація, держава або нація. Об'єкт дослідження економічної психології 
може бути представлений на різних рівнях – мікро-, мезо- і макро-
економічному. Однак у економічній психології відсутня концептуальна 
єдність – розрізненість методичних підходів, наукових трактувань 
психологічних механізмів впливу, взаємодії щодо економічної свідо-
мості особи і їх інтерпретацій, щодо статусу, об’єкта, предмета, зав-
дань науки. Нині необхідна розробка узагальненої теоретико-мето-
дологічної концепції економічної та організаційної психології із засто-
суванням системного підходу щодо дослідження психології госпо-
дарюючого суб'єкта у фінансово-економічній, підприємницькій, тор-
говельній сферах діяльності. 

Потрібно зазначити, що економічна й організаційна психологія є 
новими сферами психологічної науки і практики в Україні, які почали 
активно розвиватися лише в останнє десятиліття. Важливу роль у її 
формуванні відіграє Лабораторія організаційної психології Інституту 
психології ім. Г. Костюка НАПН України та Українська Асоціація 
організаційних психологів і психологів праці і, зокрема, такі вчені, як 
С. Максименко, Л. Карамушка, Г. Ложкін, В. Спасєнніков, В. Кома-
ровська. 

Українська Асоціація організаційних психологів і психологів 
праці створена 20 вересня 2002 р. у Києві в Інституті психології  
ім. Г. Костюка НАПН України під час проведення лабораторією орга-
нізаційної психології першої міжнародної науково-практичної конфе-
ренції "Організаційна психологія: інноваційні підходи та технології". 
Асоціація має свої представництва у 19 областях України, які об'єд-
нують понад 200 членів [9]. Метою її діяльності, як зазначає Л. Кара-
мушка, є сприяння розвитку організаційної психології та психології 
праці в Україні, а основні завдання своєї діяльності члени Асоціації 
вбачають у консолідації та зближенні фахівців, які працюють у сфері 
академічної та практичної психології; формуванні ринку послуг у 
сфері організаційної психології та психології праці; сприянні профе-
сійному розвитку та професійній кар'єрі членів Асоціації; задоволенні і 
захисті професійних інтересів членів Асоціації; створенні умов для 
підвищення психологічної та організаційної культури менеджерів, пер-
соналу та працівників організації; сприянні міжнародному співробіт-
ництву у сфері організаційної психології та психології праці шляхом 
участі членів Асоціації в міжнародних форумах (конгресах, семінарах, 
тренінгах, міжнародних проектах тощо). 
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Упрдовж 2002–2011 pp. двома зазначеними вище структурними 
підрозділами за активної підтримки дирекції Інституту психології  
ім. Г. Костюка НАПН України та Президії НАПН України реалізовано 
низку заходів, які сприяють розвитку в Україні організаційної та 
економічної психології. У нашій країні організаційна психологія роз-
вивається у тісному зв'язку з економічною, а психологія праці має 
самостійний і вже давно сформований напрям психологічних дослід-
жень. У 2004 р. зареєстровано новий науково-прикладний журнал "Ор-
ганізаційна психологія. Економічна психологія", засновниками якого є 
Інститут психології ім. Г. Костюка АПН України та Українська 
Асоціація організаційних психологів і психологів праці. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спор-
ту України від 23 грудня 2011 р. № 1514 щодо розширення наукових 
спеціальностей в аспірантурі вищих навчальних закладів при кафедрі 
психології КНТЕУ відкрито аспірантуру за спеціальністю 19.00.10 – орга-
нізаційна психологія, економічна психологія (див. стор. 2 обкладинки). 

Київський національний торговельно-економічний університет – 
вищий навчальний заклад освіти, акредитований за IV рівнем, один із 
провідних економічних вищих навчальних закладів України з під-
готовки кадрів для національного господарства, сучасний науково-
дослідницький центр, який має визнання в освітньо-науковому прос-
торі України та зарубіжжя. Освітній процес та наукову діяльність за-
безпечують 482 викладачі, у тому числі 61 доктор наук, професор та 
281 кандидат наук, доцент. Серед них 9 академіків та членів-кореспон-
дентів НАН України і державних галузевих академій наук, 32 штатних 
науково-педагогічних працівники мають державні почесні звання. 

В університеті функціонує аспірантура з 15 наукових спеціаль-
ностей, у тому числі з наукової спеціальності 19.00.10 – організаційна 
психологія, економічна психологія. У 1994 р. створено докторантуру, в 
межах якої сьогодні проводиться підготовка висококваліфікованих 
наукових кадрів за 4 науковими спеціальностями в галузі технічних та 
економічних наук. 

Наукові дослідження у сфері соціальних та політичних наук, 
економіки та менеджменту в університеті здійснюються на 11 ка-
федрах: психології, соціальних і філософських наук, менеджменту, 
маркетингу та реклами, торговельного підприємництва, інженерно-
технічних дисциплін, статистики та економетрії, технології і органі-
зації ресторанного господарства, економіки підприємництва, еконо-
мічної теорії та конкурентної політики, економічної кібернетики та 
інформаційних систем. 

Пріоритетні напрями наукових досліджень університету розши-
рюють можливості реалізації наукових пошуків за паспортом спе-
ціальності 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія, 
а саме: 

• психологічне забезпечення професійної діяльності у фінансово-
економічній, торговельній та підприємницькій сферах;  
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• професійна орієнтація та професійний відбір майбутніх фахівців 
у сфері організаційної, практичної психології, ресторанно-го-
тельного і туристичного бізнесу, торговельного підприємництва, 
фінансів, банківської справи, економіки, менеджменту та права; 

• психологія безпеки особистості;  
•  економічна безпека держави в умовах європейської інтеграції; 
• психологічні закономірності запобігання та корекції стресових 
станів в управлінській діяльності; 

• психолого-педагогічні і соціокультурні чинники становлення та 
розвитку надійності у професійній діяльності як особистісної 
якості; 

• соціально-психологічні детермінанти управління конкуренто-
спроможністю, якістю та безпечністю послуг;  

• організаційно-психологічні умови підвищення якості підготовки 
фахівців екологічного, інженерно-технічного спрямування; 

• розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища 
в умовах переходу до інноваційної моделі розвитку економіки; 

• управління безпекою та якістю товарів, послуг; 
• менеджмент інноваційної діяльності; 
• менеджмент персоналу. 

У 2011 р. колективом університету здійснювались наукові до-
слідження з 73 тем, у тому числі 16 – на замовлення Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України, міської державної адмі-
ністрації, інших міністерств і відомств за грантовими угодами. 

Значний потенціал має кафедра психології КНТЕУ. За резуль-
татами наукових досліджень за останні 5 років професорсько-викла-
дацьким складом кафедри захищено одну докторську дисертацію і чо-
тири кандидатських. Підготовлено і надруковано 3 монографії, 1 під-
ручник, 7 навчальних посібників, які безпосередньо пов’язані з науко-
вими дослідженнями у сфері організаційної та економічної психології. 
Нині здобувачами кафедри підготовлено до захисту чотири канди-
датські дисертації за новим науковим напрямом. 

Кафедра психології КНТЕУ удосконалює науково-методичне 
забезпечення багаторівневої підготовки на рівні бакалаврів, магістрів  
у галузі психології. Її фахівцями розроблено і впроваджено комплекс 
навчальних дисциплін із відповідними робочими програмами. Нав-
чальним планом кафедри передбачено дисципліни за науковим напря-
мом 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія, що 
викладаються на бакалаврському та магістерському рівнях підготовки 
практичних психологів.  

На бакалаврському рівні викладаються дисципліни, які розши-
рюють знання, уміння та навички з організаційної психології, а саме:  

гуманітарної та соціально-економічної підготовки – "Етика 
бізнесу", "Основи економічної теорії", "Безпека життєдіяльності"; 
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професійно-орієнтовані – "Міжособистісні комунікації", "Прак-
тична психологія", "Основи наукових досліджень", "Філософія особис-
тості", "Психологія творчості та креативність у професійній діяльнос-
ті", "Психологія праці та інженерна психологія", "Філософія психоло-
гії", "Основи менеджменту", "Економічна психологія", "Психологічне 
забезпечення психічного здоров'я", "Етнопсихологія в підприємниць-
кій діяльності", "Психологія управління", "Психологічне консульту-
вання", "Конфліктологія", "Психологічна служба та життєві кризи 
особистості", "Психофізіологія та професійній відбір"; 

за вибором студентів – "Психологія реклами", "Web-дизайн", 
"Психологія іміджу", "Психологія кар’єри", "Психологія ділового спіл-
кування", "Психологія особистісного зростання", "Психологія лідерсь-
кого потенціалу", "Психологія ефективного менеджера". 

Дисципліни магістерського рівня дають змогу поглибити тео-
ретико-методологічні та практичні знання, навички та уміння, які необ-
хідні в практичній та науковій діяльності сучасного психолога. Усього 
за науковим напрямом 19.00.10 магістри вивчають 12 дисциплін,  
а саме:  

гуманітарної та соціально-економічної підготовки – "Ділова 
іноземна мова", "Філософія управління", "Психологічні технології ін-
новаційного менеджменту", "Методологія та організація наукових 
досліджень";  

професійно-орієнтовані – "Цивільний захист", "Охорона праці", 
"Психологія педагогічної взаємодії"; "Інтелектуальна власність", "Пе-
дагогіка вищої школи", "Психологія вищої школи", "Психологія праці 
в екстремальних умовах", "Методика викладання у вищій школі", 
"Психологія мотивації", "Соціокультурний розвиток людства", "Пси-
хологія управління персоналом в організаціях", "Психологічні проб-
леми ефективності професійної діяльності", "Психологія бізнесу (тор-
гівлі)", "Психологічні технології інноваційного менеджменту", "Психо-
логія адаптації", "Психологія безпеки особистості";  

за вибором студентів – "Основи сексології", "Антикризова пси-
хологія", "Пренатальна психологія", "Психогенетика". 

Зазначені курси апробовано в КНТЕУ на кафедрі психології, 
аналогічні навчальні курси в певному обсязі викладаються і на фа-
культеті менеджменту Центрального інституту післядипломної педа-
гогічної освіти НАПН України, у Рівненському інституті післядип-
ломної освіти, на факультетах психології та соціології Київського на-
ціонального університету ім. Тараса Шевченка, у Ніжинському дер-
жавному педагогічному університеті ім. М. Гоголя, Запорізькому 
державному університеті та ін. 

В Україні проведено декілька науково-практичних конференцій і 
семінарів з актуальних психологічних проблем управління органі-
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заціями: "Організаційна психологія: інноваційні підходи та технології" 
(Київ); "Психологічні основи ділових комунікацій в організаціях"  
(Сімферополь); "Управління конфліктами в організаціях" (Київ); 
"Синдром "професійного вигорання" та професійна кар'єра працівників 
освітніх організацій" (Кам’янець-Подільський) та ін. 

Голова Асоціації організаційних психологів та психологів праці в 
Україні Л. Карамушка інформує щодо міжнародного співробітництва у 
рамках реалізації "Програми розвитку організаційної психології та 
економічної психології в Україні в контексті Європейської інтеграції" 
(2002–2012 pp.): "спільно з Європейською мережею з організаційної 
психології та психології праці (ENOP) підготовлено та проведено 
перший міжнародний семінар "Розвиток організаційної та економічної 
психології в Україні в контексті Європейської інтеграції" (травень 2004 
p., м. Київ). У семінарі взяли участь члени Виконавчої дирекції мережі 
(провідні вчені з Німеччини, Франції, Іспанії) та 40 представників з 
України (викладачі університетів, працівники банківських структур, 
консалтингових агенцій, які займаються академічними та прикладними 
аспектами організаційної й економічної психології). Одним із 
основних завдань семінару був аналіз ідей "Європейського диплому з 
психології", спрямованого на розробку єдиного стандарту професійної 
діяльності психолога для фахівців цієї галузі, які працюють у країнах 
Європейського Союзу, і можливостей впровадження цих підходів у 
процес підготовки організаційних та економічних психологів в Україні. 
Визначено перспективні напрями міжнародного співробітництва  
в цьому контексті" [9]. 

Крім того, Асоціація сприяла участі молодих психологів з України у 
деяких заходах, організованих Європейською мережею з організа-
ційної психології та психології праці (в школі "Інформаційні технології 
та проблеми психології праці й організаційної психології" (Париж, 
2002); у дистанційному навчанні з психології праці та організаційної 
психології (Австрія, Угорщина, Словенія, Хорватія, 2002–2003 pp.) та 
ін. З метою створення в майбутньому більш сприятливих можливостей 
для міжнародних комунікацій розроблено "Англо-український міні-
словник психологічних термінів: організаційна психологія та еконо-
мічна психологія". 

Також у рамках діяльності Асоціації у 2003–2004 pp. реалізовано 
міжнародний проект "Профілактика й подолання синдрому "профе-
сійного вигорання" і здійснення успішної кар’єри жінок та чоловіків у 
закладах середньої освіти" за підтримки Канадського агентства міжна-
родного розвитку, посольства Канади в Україні, Канадсько-українсь-
кого ґендерного фонду. За результатами виконання проекту проведено 
два міжнародні семінари, підготовлено чотири брошури та навчальний 
посібник "Синдром "професійного вигорання" і професійна кар'єра 
працівників освітніх організацій: ґендерні аспекти".  
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Зазначені заходи сприяли активізації досліджень з організаційної 
та економічної психології в Україні. Подальший розвиток цієї сфери 
психології буде здійснюватися відповідно до основних ідей та 
положень, які знайшли відображення в "Програмі розвитку орга-
нізаційної психології та економічної психології в Україні в контексті 
європейської інтеграції" (2002–2012 pp.) та її нових положень на 2013–
2018 рр, що знаходяться у стадії розробки [9]. 

Таким чином, за результатами аналізу літератури та інших інфор-
маційних джерел можна стверджувати, що організаційна й економічна 
психологія активно впроваджуються в систему підготовки практичних 
психологів у ВНЗ на бакалаврському та магістерському рівнях і в сис-
тему підготовки фахівців вищої кваліфікації. Водночас, широкий 
спектр наукових проблем і напрямів, які зазначено в паспорті спеціаль-
ності 19.00.10, ще не повністю реалізується в наукових дослідженнях. 
Виникає потреба у розробці теоретико-методологічних концепцій орга-
нізаційної та економічної психології, нової програми розвитку цих 
галузей на найближчу та далеку перспективу, а також їх інтеграції  
в європейську науку і практику. 
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Корольчук Н. Перспективы развития организационной и экономической 

психологии в Украине. Представлена актуальность, задачи, пути реализации 
организационной и экономической психологии в учебной, научной, практической 
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деятельности психологов в Украине. Обоснована необходимость разработки теоре-
тико-методологических концепций и расширения научно-практических исследований 
в этих отраслях науки согласно паспорта специальности и их интеграции в евро-
пейскую науку и практику. 

Ключевые  слова :  организационная психология, экономическая психология, 
области психологической науки, перспективное направление, интеграция. 

Korolchuk N. Prospects of development of organizational and economic 
psychology in Ukraine. The paper presents the urgency, task and ways of realization of 
organizational and economic psychology in educational, scientific and practice activities of 
psychologists in Ukraine. The need to develop theoretical and methodological concepts and 
expand scientific and practical research in these fields of science under the passport of the 
specialty and their integration into European science and practice has been grounded. 

Key words:  organizational psychology, economic psychology, the field of psycho-
logy, perspective direction, integration. 
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КНТЕУ  
 
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ 
МАГІСТРІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 0 
 
Розкрито рівневу характеристику сформованості психологічної готовності 

студентів вищого учбового закладу до педагогічної діяльності. Проаналізовано 
рівень самооцінки готовності магістрів. Виявлено типові причини недоліків у 
підготовці магістрів до педагогічної діяльності. Науково обґрунтовано деякі шляхи 
вдосконалення цієї підготовки. Проаналізовано рівні сформованості психологічної 
готовності магістрів до педагогічної діяльності. 

Ключові  слова:  рівнева характеристика, психологічна готовність, педаго-
гічна діяльність, самооцінка, фахова готовність, структура феномену професійної 
готовності, мотиваційний компонент, змістово-процесуальний компонент, рефлек-
сивний компонент. 

 

Для розв'язання якісно нових завдань шкільної освіти України 
взагалі та вищої школ зокрема необхідна нова генерація вчительських  
і викладацьких кадрів, основними рисами яких є творче ставлення до 
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