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У монографії на підставі теоретичного аналізу та 

експериментальної перевірки авторським колективом 
представлено нове розв’язання наукового завдання щодо 
визначення змісту, структурних компонентів, функціональних 
механізмів і особливостей професійного самовизначення 
майбутніх фахівців торговельного підприємництва, а також 
результати експериментальної перевірки психологічної 
програми розвитку професійного самовизначення особистості 
під час професійного навчання. Розроблено концептуальну 

модель дослідження професійного самовизначення фахівців у торговельному 
підприємництві, яка містить теоретичну базу, обґрунтований комплекс методів і 
психодіагностичних методик дослідження окремих її структурних компонентів та визначено 
зміст психолого-організаційної технології програми розвитку професійного самовиз-
начення особистості. 

Розрахована на вчених, науково-педагогічних працівників, дослідників, практичних 
психологів, аспірантів і студентів, а також усіх, кого цікавлять наукові та практичні проблеми 
професіогенезу особистості. 
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