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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна Заочна (1,6) Заочна (2,0) 

 «Психологія організацій » 
курс 1 1 1 

семестр 1 1 1 

обсяг кредитів 4 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 120 

аудиторні 34 4 8 

модульний контроль 2 - - 

семестровий контроль 1 1 1 

самостійна робота 70 114  110 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен екзамен 

 

2. Статус дисципліни: обов'язкова  

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення курсу «Психологія організацій» полягає у створенні 

умов для забезпечення  організаційної грамотності  психолога магістра, що 

відображається у порозумінні ним специфіки сучасного стану організаційних 

теорій та практики, особливостей роботи психолога в різних за якістю 

організацій. 

 Завдання курсу  
1. Формування спеціальних знань, необхідних для аналізу основних  

теорій організації та еволюції знань про організаційні феномени; розуміння 

сучасного стану організаційної психології. 

2. Формування спеціальних вмінь, що забезпечують професійний  

аналіз психологічних проблем в організації. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: 

1. особливості праксиологічного підходу в психології; 

2. класичні та сучасні теорії організацій; 

3. особливості використання поняття «організація» як об’єкту , процесу 

та  властивість об’єкту;  

4. типологічні особливості сучасних організацій;  

5. роль та особливості формування цільових настанов організацій;   

6. особливості комунікацій  та інформаційних процесів в різних типах 

організацій. 

вміти:  

1. виявляти організаційні феномени  та їхні психологічні складові; 

2. аналізувати зміст  класичних та сучасних  психологічних теорій 

організації;  

3. ставити та обговорювати теоретичні та практичні  проблеми 

організаційної психології;  



4. діагностувати, аналізувати та розробляти психологічні технології для 

вирішення   психологічних  проблем різних типів організацій. 

5. виявляти механізми взаємодії в процесі ділового спілкування; 

6. планувати кар’єрну діяльність; 

7. користуватися методами підбору персоналу. 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
 

Інтегральна компетентність Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у 

процесі навчання та професійної діяльності у галузі 

психології, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій і характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) 1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

2. Здатність проведення наукових і прикладних 

досліджень на професійному рівні. 

2. Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати 

повноту та можливості її використання. 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5.  Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 

1. Здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження з елементами 

наукової новизни та практичної значущості. 

2. Здатність розуміти та використовувати інноваційні 

технології в професійній діяльності. 

3. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну 

та іншу залежно від спеціалізації) з використанням 

науково верифікованих методів та технік. 

4. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового спілкування, навички роботи 

команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний пландисципліни 

«Психологія організацій» 
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Змістовий модуль І. Організаційна психологія як галузь психологічної 

науки 

Тема 1 Предмет 

організаційної психології 

2  11 У  

Тема 2 Організація як психологічний 

феномен 

2 2 10 У  

Змістовий модуль ІІ. Особливості функціонування та розвитку сучасних 

організацій 

Тема 3  Особливості функціонування 

організацій 

2  12 У,ПК  

Тема 4 Особливості розвитку організацій 4 2 10 У,СР  

Змістовий модуль III. Особливості групової поведінки в організації 

Тема 5 Проблеми дослідження 

організаційного клімату 

4 2 10 У,КР  

Тема 6 Особливості соціально-

психологічного клімату  в організації 

4 2 10 У,ПК  

Тема 7 Особливості взаємодії керівника і 

підлеглого 

2 2 10 КР  

Тема 8 Виробничі конфлікти 4 2 10 Т  

 Всього годин     120 24 12 83 залік  

Форми контролю: усне опитування – У 

                                контрольні роботи – КР 

                                перевірка конспектів – ПК 

                                перевірка знань для самостійної роботи – СР 

                                тестування – Т 

                                колоквіум – К 

                                               інші - _________________________________ 

 

 



 

 

6. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І. Організаційна психологія як галузь психологічної науки 

Тема 1. Предмет організаційної психології 

Поняття «організації» як психологічного феномену. Основні трактування поняття 

«організація». Тейлорівська концепція організації трудового процесу. Організація як 

«спільнота» в концепції Э. Мейо. Проблема організації в «Тектології». А. А. Богданова. 

М. Вебер та його роль у розвитку  теорії організації. Праксеологія  як теорія організації. 

Особливості підходу до організації Т. Котарбінського К. Адомецький та його роль у 

розвитку теорії організації. Системний підхід до організації. 

Література: [1–7; 9; 14;]  
 

 

Тема 2. Організація як психологічний феномен 

Організація як структурна одиниця. Типології організації, принципи побудови. 

Формальна структура організацій. Неформальна структура організацій. 

Організаційні структури. Ціль - як елемент функціонування організації. Сприйняття цілей 

організації її членами. 

Література: [1–7; 9; 14; 15; 18; 20; 21]  
 

Змістовний модуль 2.  Особливості функціонування та розвитку сучасних 

організацій 

Тема 3. Особливості функціонування організацій 

Інформація і інформаційні процеси в організації. Об'єм інформації і креативність 

організації. Комунікативні процеси в організації. Комунікативні бар’єри в організації. 

Організаційна культура за Т.  Ховстеде та її виміри. Організація як динамічний процес.  

Психологічні технології та їхні характеристики. Типології психологічних технологій. 

Поняття жорстких та м’яких психологічних технологій. Рівні оцінки психологічних 

технологій. 

Література: [1–7; 9; 14; 15; 18; 20; 21; 23]  
 

Тема 4. Особливості розвитку організацій 
Конфлікти  в організаціях та психологічні технології їхнього запобігання та 

розв’язання.  Особливості протікання конфліктів в ієрархічних організаціях. Особливості 

протікання конфліктів в індивідуалістська організаціях. Особливості протікання 

конфліктів в консолідуючих або колективістських організаціях. Особливості протікання 

конфліктів в конкуруючих організаціях. Інноваційні процеси в організації.  Цикли 

функціонування нововведень. Мотивація інноваційної діяльності. Психологічні бар’єри  у 

впровадженні інновацій в організації 

.Література [1–4; 25]  

 

7. Плани семінарських (практичних) занять 

Семінарське заняття 1. Організація як психологічний феномен  
1. Введення в психологію організацій (ПО): 

2. Предмет і методи ПО. 

3. Соціальна діяльність як чинник виникнення організації; 

4. Системний підхід до вивчення організації  

Література: [1–8, 9, 20] 



 

Семінарське заняття 2. Теорії організації 
1. Класичні теорії організацій; 

2. Концепції «людських відносин»; 

3. Ситуаційні теорії організацій. 

 

Література: [1–4; 14; 17-18; 23]  

 
Семінарське заняття 3. Мотивація організаційної діяльності: 

1. Види потреб в організації; 

2. Групова мотивація в організації; 

3. Методи стимулювання в організації 

4. Діагностика мотивації персоналу. 

 

 

Практичне заняття1. 

Завдання 1. Складіть карту мотивації персоналу, спираючись на піраміду потреб за 

А. Маслоу. 

 

Завдання 2. Методом «мозкового штурму» згенеруйте основні засоби оптимізації 

соціального-психологічного клімату в організації.. 

Література:[1–5; 14; 17; 20; 21] 

 

Семінарське заняття 4. Виробничі конфлікти  

1. Структурний аналіз особистості за Е. Берном і конфлікти. 

2. Поняття міжособистісного конфлікту. Особливості і види. 

3. Поняття конструктивного та деструктивного конфлікту.  

4. Поняття короткочасного та довгострокового конфліктів. Причини 

довгострокового конфлікту. 

Література: [1–7; 9; 18; 20]   

 

 
Практичне заняття 2. 

Завдання 1. Проведіть співбесіду з кандидатом на посаду бізнес-тренер в фінансову 

організацію. 

 

Завдання 2. Методом «мозкового штурму» згенеруйте основні методи заохочень та 

покарань в організації. 

 

 

Семінарське заняття 5. Розв’язання, управління та попередження конфліктів 

в організації  

1. Технологія раціональної поведінки в конфлікті  

2. Переговорний процес з урегулювання конфліктів   

3. Маніпулятивні технології в переговорному процесі та протидія їм   

4. Медіація як засіб вирішення конфлікту в організації.  

5. Стилі поведінки у вирішенні конфліктів.   

Література: [1–5; 11; 15; 17; 18; 30; 33; 35; 36; 42] 
 



8. Контроль навчальних досягнень 

8.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид 

діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 8 8 12 12 

Відвідування семінарських занять 1 10 10 14 14 

Робота на семінарському занятті 10 10 100 14 140 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - 14 140 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 10 50 16 80 

Виконання модульної роботи 2 2 2 2 2 

Виконання ИНИР 30 - 30 - 30 

Всього 59 40 200 62 418 

Максимальна кількість балів:  618 

618:100=6,18. Студент набрав Х 

балів; Розрахунок: Х:6,18 = загальна 

кількість балів 

  32  68 

 

 

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Ціллю виконання самостійної роботи з дисципліні «Психологія організацій» є 

активізація пізнавальної діяльності, направленої на вдосконалення і закріплення знань, 

умінь і навиків, отриманих в ході аудиторних занять; формування навиків самостійної 

учбової, наукової, професійної діяльності, здібності приймати на себе відповідальність, 

знаходити конструктивні рішення, вихід з проблемної ситуації, і т.д. 

  

Зміст самостійної роботи 

№ НАЗВА ТЕМИ ТА ЇЇ СКОРОЧЕНИЙ ЗМІСТ Кількість год. 

Денна Заочна 

1. Історія формування ПО 

       Оформлення організаційної психології в самостійну 

науку; 

       Область і предмет дослідження ПО; 

       Рівні аналізу організаційного дослідження. 

3 4 

2. Природа організації: 

       Поняття організаційної влади; 

       Влада як базова категорія ПО; 

3 4 



       Специфіка організаційної влади. 

3 

  

Основні теоретико-методологічні проблеми організації: 

       Класичні теорії організацій; 

       Концепції «людських відносин»; 

       Ситуаційні теорії організацій. 

3 4 

4 Лідерство і керівництво: 

       Теорії лідерства; 

       Теорії КСУ; 

       Управління організацією як мистецтво. 

3 4 

5 Мотивація персоналу організації: 

       Особливості організаційної мотивації; 

       Теорії організаційної мотивації; 

       Групова мотивація в організації; 

       Діагностика мотивації персоналу. 

3 4 

6 Психологія ризику і ухвалення рішення в організації. 

       Теорії ухвалення рішення; 

       Особливості самостійного ухвалення рішення; 

       Особливості групового ухвалення рішення. 

3 4 

7 Емоційний потенціал колективу. 

       Емоційні явища в організації; 

       Зміст і реалізація емоційного потенціалу колективу; 

       Методи дослідження емоційного потенціалу 

колективу; 

3 4 

8 Особливості групової поведінки в організації: 

       Системоутворюючі ознаки колективу; 

       Особливості СПК в організації; 

       Профілактика і рішення виробничих конфліктів; 

       Діагностика організаційних конфліктів. 

3 4 

9 Особа в організації: 

       Індивідуальний стиль діяльності; 

       Індивідуальні характеристики, що впливають на 

виробничу поведінку індивіда; 

       Творчість у виробничій діяльності. 

3 4 

10 Професійна відповідальність. 

       Виконання професійних обов'язків; 

       Структурні компоненти відповідальності особи; 

       Відповідальність в колективній діяльності. 

3 4 

11 Поняття організаційної культури: 

       Структура організаційної культури; 

       Формування організаційної культури; 

       Специфіка організаційної культури. 

3 4 

12 Поняття організаційного розвитку: 

       Що міняти?; 

       Як міняти?; 

       Методи організаційного розвитку. 

3 4 

13 Специфіка діяльності по відбору персоналу: 

       Професійний відбору, його особливості; 

       Оцінка діяльності персоналу; 

       Оцінка товаришів по службі і керівників; 

3 4 

  



Підготувати аналіз основних елементів однієї з класичних теорій організації 

1. Богданов А. А. Всеобщая организационная наука (тектология). - М. - Л.: 1991.   

2. Адамецкий К. О науке организации. Избр. Произведения /Пер. С польск. – М.: 

Экономика, 1972.- 191 с. 

3. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе / Пер. С польс.- М.: Єкономика, 1975. – 

271 с. 

4. Завдання для самостійної роботи. 

5. Підготувати особливості типології організацій за О. Донченко та А. Овчарова. 

6. Доченко О. Овчаров А. Ще один метод підвищення ефективності організації, 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1998. № 4-5.- С.146-159. 

   

.Підготувати есе  «Організація» з відображенням особливостей  

1. оформлення приміщень,  

2. вимог до співробітників,  

3. особливостей комунікацій, 

4. особливостей інформаційних  процесів, 

5. особливостей виникнення та розв'язання конфліктів в організації, 

6. Загальний об'єм есе  не більше 2 сторінок надрукованого тексту.  

 

Підготувати  аналіз сучасних психологічних технологій, що можуть бути впроваджені в 

сучасних організаціях 

1. Подшивалкина В. И. Социальные технологи: проблемы теории и практики.- К., 1997.- 

357 с. 

2. Подшивалкіна В. І., Лукашевич М. П., Суїменко Є. І., Каменська Т. Г. Макро- і мікро 

соціальна інженерія: соціоінженерний практикум.- Одеса:Астропринт, 2001.- 234 с. 

3.  Описати найбільш характерні психологічні проблеми для організації, що була 

представлена в есе, запропонувати засоби їхньої діагностики та  вирішення. 

 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали 

 

8.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Критерії оцінювання:  

- виконаннятестовихзавдань – максимум 25 балів. 

8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік 

8.5. Орієнтовний перелік тем контрольних робіт. 

1. Поняття «організації» як психологічного феномену. 

2. Основні трактування поняття «організація». 

3. Тейлорівська концепція організації трудового процесу. 

4. Організація як «спільнота» в концепції Э. Мейо. 



5. Проблема організації в «Тектології» А. А. Богданова. 

6. Праксеологія  як теорія організації. 

7. Особливості підходу до організації Т. Котарбінського. 

8. К. Адомецький та його роль у розвитку теорії організації. 

9. М. Вебер та його роль у розвитку  теорії організації. 

10. Системний підхід до організації. 

11. Поняття про організаційний ефект. 

12. Організація як структурна одиниця. 

13. Типології організації, принципи побудови. 

14. Формальна структура організацій. 

15. Неформальна структура організацій. 

16. Організаційні структури.  

17. Ієрархічна організація та її психологічні особливості. 

18. Консолідуюча або колективістська організація та її психологічні особливості. 

19. Конкуруюча організація та її психологічні особливості. 

20. Індивідуалістська організація та її психологічні особливості. 

21. Ціль - як елемент функціонування організації. 

22. Основні обмеження  процесу цілепокладання. 

23. Принципи формування цілей організації. 

24. Сприйняття цілей організації її членами. 

25. Інформація і інформаційні процеси в організації. 

26. Об'єм інформації і креативність організації. 

27. Комунікативні процеси в організації. 

28. Комунікативні бар’єри в організації 

29. Організаційна культура по Т.  Ховстеде та її виміри. 

30. Організація як динамічний процес. 

31. Конфлікти  в організації та їхня роль у розвитку організації. 

32. Особливості протікання конфліктів в ієрархічних організаціях.  

33. Особливості протікання конфліктів в індивідуалістська організаціях.  

34. Особливості протікання конфліктів в консолідуючих або колективістських 

організаціях.  

35. Особливості протікання конфліктів в конкуруючих організаціях.  

36. Психологічні служби в організаціях: їхні функції та особливості роботи. 

 
 

8.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 

1. Психологія управління як галузь психологічної науки.  

2. Предмет і об’єкт психології управління. 

3. Завдання психології управління.  

4. Структура, функції та основні категорії психології управління.  

5. Методологія і методи психології управління.  

6. Історія і сучасний стан розвитку психології управління.  

7. Становлення і розвиток зарубіжної психології управління.  

8. Становлення і розвиток вітчизняної психології управління. 

9. Особистість у психології управління.  

10. Психологія особистості керівника.  

11. Психологія організації в управлінні.  

12. Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації. 

13. Особливості групового прийняття рішень. 

14. Психологічна структура управлінської діяльності.  



15. Класифікація функцій управління. 

16. Психологія професіоналізму управлінської діяльності. 

17. Соціально-психологічні особливості управління.  

18. Психологія управління людськими ресурсами.  

19. Особливості здійснення набору та розподілу працівників в організації.  

20. Психологічні особливості освіти і навчання працівників в організації.  

21. Здійснення кар’єри працівниками організацій.  

22. Теорія соціалізації та її значення в організації.  

23. Психологічні особливості формування управлінських кадрів.  

24. Психологічні аспекти мотивації працівників.  

25. Задоволеність працею працівників організацій.  

26. Психологія конфліктів в управлінні та шляхи їх розв’язання.  

27. Особливості прояву професійного стресу у працівників організацій.  

28. Вияви синдрому «професійного вигорання» у працівників організацій.  

29. Особливості здійснення комунікацій в організації.  

30. Психологія ділового спілкування в управлінні.  

31. Зміст поняття «лідерство».  

32. Лідерство працівників організації.  

33. Можливості впровадження організаційних зміни.  

34. Особливості психологічного супроводу розвитку організацій.  

35. Психологія управління рекламною діяльністю організації та її співробітників.  

36. Особливості здійснення психологічного консультування персоналу організації.  

37. Особливості здійснення психодіагностики працівників та груп працівників в 

організації.  

38. Особливості розробки та впровадження психопрофілактичних та просвітницьких 

заходів для керівників та працівників організацій.  

39. Розробка та впровадження психокорекційних та розвивальних заходів для 

керівників та працівників організацій.  

40. Визначення ефективності впроваджених психологічних технологій.  

41. Поняття «стиль керівництва».  

42. Види та типи стилів керівництва.  

43. Авторитарний, демократичний, ліберальний стиль керівництва.  

44. Поняття «організаційна культура».   

45. Соціально-психологічний клімат в організаціях.  

46. Зміст понять «соціально-психологічний клімат» та «організаційна культура».  

47. Організаційний клімат.  

48. Стрес та стресори в організаціях.  

49. Поняття «професійний стрес».  

50. Психологічні дослідження професійного стресу в організаціях.  

51. Баланс між особистим та професійним життям.  

52. Основні підходи до визначення феномену «професійного вигорання» в зарубіжній 

та вітчизняній психології.  

53. Структура та моделі синдрому «професійного вигорання».  

54. Особливості здійснення психодіагностики, психопрофілактики та психокорекції 

стресів та синдрому «професійного вигорання» в організаціях.  

55. Психогігієна професійної діяльності в організаціях.  

56. Особливості розвитку кар’єри працівників освітніх організацій.  

57. Поняття «кар’єра».  

58. Основні види та етапи здійснення професійної кар’єри в організації.  

59. Типологізація кар’єри.  

60. Взаємозв’язок понять «інновації» та «організаційні зміни» 

61. Стратегії поведінки особистості в конфлікті за Томасом.  



62. Компроміс як стиль конфліктної поведінки.  

63. Психотерапевтичні засоби при роботі з конфліктами 

64. Методи діагностики конфліктних відносин. 

 

8.7. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

9. Рекомендовані джерела 

Базова  

1. Джуєлл Л. Индустриально-организационная психология .- СПб: Питер, 2001.- 670 с.  

2. Джеймс Л. Гибсон, Д. Иванцевич, Джеймс Х. Доннелли – мл.  Организации: 

поведение, структура, процессы // М.: Инфра – М, 2000. 

3. Организационная психология / Под ред. проф. Г. В. Суходольского. - Харьков:  

Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. - 256 с.  

4. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная  социальная  психология.- Санкт-Петербург: Речь, 

2002.- 324.  

5. СвенцицкийА. Л. Психология управления организациями. СПб., 1999. 

6. Технології роботи організаційних психологів. / За науковою редакцією 

Л.М.Карамушки- К., 2005.-359 с. 

7. Найдьонов М. Формування системи рефлексивного управління в організаціях.- Київ, 2008.- 484 

с. 

8. Толстая А. Н. Управление карьерой в организациях // Психология управления: Учеб. 

пособие / Под ред. А. В. Федотова. Л., 1991. 

Допоміжна 
1. Доченко О. Овчаров А. Ще один метод підвищення ефективності організації,, 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1998. № 4-5.- С.146-159. 

2. Мильнер Б.З. Теория организаций. - М., Инфра-М. 1998. - 320 с.  

3. Завьялова Е. К, Посохова С. Т. Психология предпринимательства. СПб., 1997. 

4. Пугачев В. П. Руководство персоналом организации. М., 1998. 

5. Квинн В. Я. Прикладная психология / Пер. с англ. СПб., 2000. 

6. Янчук  В.А. Методолого-теоретические основания развития организационной 

психологии в традиции постмодерна- Псiхалогiя. 2005. № 1, с.23-34. 

7. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения // М.: «Финансы и статистика», 1989. 

8. Богданов А.А. Всеобщая организационная наука (тектология). - М. - Л.: 1991.   

9. Адамецкий К. О науке организации. Избр. Произведения /Пер. С польск. – М.: 

Экономика, 1972.- 191 с. 

10. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе / Пер. С польс.- М.: Єкономика, 1975. – 

271 с. 

11. Никифоров Г. С, Почебут Л. Г. Психология менеджмента: японский опыт / Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. Вып. 4 (№ 27). С. 70-77. 

12. Психология менеджмента / Под ред. Никифорова Г. С. СПб., 1997. 
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