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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни “Психологія організацій ” складена 

відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки 

Другого рівня вищої освіти (магістр) спеціальності _053 « ПСИХОЛОГІЯ». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є психологічні 

особливості різних організаційних форм та   організаційні процеси в 

діяльності психолога. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Навчальна програма дисципліни “Психологія організацій”  - дисципліною за 

вибором ЗВО  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Психологічна теорія організації. 

2.  Організаційний процес. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

  

Мета полягає у засвоєнні студентами-магістрами спеціальних знань та 

оволодіння навичками, які є важливими та надзвичайно необхідними для 

професійної діяльності психолога у різних організаціях 

Завдання: 

- ознайомити  студентів з різновидами організаційних структур та 

взаємозв’язок між формальними та неформальними структурами організації,  

з  теоріями та моделями лідерства в організаціях;  з алгоритмами прийняття 

рішень в організаціях; 

- ознайомити студентів з різними типами організаційної мотивації та 

основними чинниками формування робочої команди; 

- навчити виявляти, прогнозувати перебіг та здійснювати рекомендації при 

роботі з різноманітними організаційними явищами.  

- формувати навички та вміння  використовувати різноманітні психотехніки 

та технології діагностики та розв'язання психологічних проблем в 

організаціях 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

КСО.02 здатність дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки і моралі 

у міжособистісних стосунках та у суспільстві;  

КСО.03 здатність створювати стратегію діяльності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, суспільних та державних виробничих інтересів. 

 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 
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дисципліни студент повинен 

КСО-РН.02 вміти враховувати у своїй діяльності специфіку службових 

відносин та персональної відповідальності, підтримувати стосунки у 

трудовому колективі на правовій основі та демократичних засадах; 

КСО-РН.02.1.вміти формулювати цілі і завдання власної діяльності з 

урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів; 

КСО-РН.03 вміти враховувати у своїй діяльності специфіку службових 

відносин та персональної відповідальності, підтримувати стосунки у 

трудовому колективі на правовій основі та демократичних засадах; 

вміти формулювати цілі і завдання власної діяльності з урахуванням 

суспільних, державних і виробничих інтересів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120  годин, що 

становить  4 кредиту ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Психологічна теорія організації.       

Тема 1. Предмет психології організації . Поняття «організації» як пси

хологічного 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. Праксеол

огія як теорія організації. Особливості підходу до організації Т. Котарбінсько

го К. Адомецький та його роль у розвитку теорії організації. Системний 

підхід до організації. 

 

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 

 

Змістовний модуль 2.  Організаційний процес. 

Тема 1. 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 по 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 

 

Тема 2. Особливості розвитку організацій. Конфлікти  в організаціях 

та психологічні технології їхнього запобігання та розв’язання.  Особливості 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Соціальні технології. За ради чого? Яким чином? З яким результатом?/ За 

науковою редакцією В.І.Подшивалкіної.- Одеса, 2015.-  544 с. 
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2. Шрагіна Лариса Ісаківна, Основи організаційної психології, методичні 

рекомендації з організації самостійної роботи студентів — Одеса: 

Видавництво Бартєнєва, 2014 — с 40.  

3. Джуєлл Л. Индустриально-организационная психология .- СПб: Питер, 

2001.- 670 с.  

4. Джеймс Л. Гибсон, Д. Иванцевич, Джеймс Х. Доннелли – мл.  

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

5. Организационная психология / Под ред. проф. Г. В. Суходольского. - 

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

6. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная  социальная  психология.- 

Санкт-Петербург: Речь, 2002.- 324  

7. Технології роботи організаційних психологів. / За науковою редакцією 

Л.М.Карамушки- К., 2005.-359 с. 

8. Найдьонов М. Формування системи рефлексивного управління в 

організаціях.- Київ, 2008.- 484 с. 

9. Розенштиль, фон Л., Мольт, В., Рюттингер, Б. Организационная 

психология. Харьков. Гуманитарный центр. 2014 

Додаткова 

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. Занковский, А. Н. В поисках новой парадигмы организационной 

психологии. Вестник МГОУ. Серия «Психологические науки», 2012 

4. Зельдович Б.З. Основы организационного поведения: Учеб. пособие. — 

М.: Экзамен, 2006. — 350 с. 

5. Лесечко М.Д. Психологія прийняття управлінських рішень і створення 

ефективних команд. – Львів: 2003. – 84с. 

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

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

8. Янчук  В.А. Методолого-теоретические основания развития 

организационной психологии в традиции постмодерна- Псiхалогiя. 2005. № 

1, с.23-34 

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

1991.   

10. Адамецкий К. О науке организации. Избр. Произведения /Пер. С 

польск. – М.: Экономика, 1972.- 191 с. 

11. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе / Пер. С польс.- М.: 

Єкономика, 1975. – 271 с. 

12. Липатов С.А. К вопросу о предмете и статусе организационной 

психологии) // Журнал практического психолога. 2000, № 5-6. – С. 3-11. 

13. Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Психология труда и 

организационная психология. Т. 1. Харьков, 2003. – 144 с. 

14. Почебут, Л. Г., Чикер, В. А., Волкова, Н. В. Социально-психологическая 

модель когнитивного социального капитала организации: факторы 
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формирования и объективация. Организационная психология,2018,  №8(3), С. 

29–59. 

15. Почебут, Л. Г., Чикер, В. А., Захарова, М. В. Доверие и репутация как 

компоненты когнитивного социального капитала организации. Социальная и 

экономическая психология, 2018 №3–4(12), С. 50–177  

16. Райгородский Д.Я. Организационное поведение: Хрестоматия. М.: 

Бахрах-М, 2006. — 752 с. 

17. Ткалич М.Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій : 

[монографія] / Маріанна Григорівна Ткалич. – Київ-Запоріжжя: ЗНУ, 2015 – 

315 с. 

18.  Методики дослідження перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації 

особистості: методичний посібник / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. 

Грубі. – Кам’янець-Подільський : ПП «Аксіома», 2019. – 80 с. (ISBN 978-966-

496-502-3) 

19.  Малімон Л. Я., Пашкіна А. М. Гармонізація індивідуальних та групових 

організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади : Навч.-метод. 

посібник. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2014. – 136 с.                           

20. Мескон М. X, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с 

англ. М, 1992. 

21. Подшивалкіна В.І., Лукашевич М.П., Суїменко Є.І., Каменська Т.Г. 

Макро- і мікро соціальна інженерія: соціоінженерний практикум.- 

Одеса:Астропринт, 2001.- 234 с. 

22. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение. 

-М., Бизнес-школа Интелл-синтез. 2000.- 260 с.  

23. Управленческое консультирование. В 2-х томах// Под ред.М.Кубра. -М., 

Интерэксперт. 1992. 

24. Фролов С.С. Социология организаций. – Москва, 2001.-  378 с. 

25. Шайн Э. Организационная культура и лидерство. – СПб.: Питер, 2002. – 

336 с. 

 

Електронні інформаційні ресурси 

1. http://filos.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/06/tezi_psyhol_zbirnik_2015.pdf  

2. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-protsessa-organizatsii-

upravleniya-na-proizvodstvennom-predpriyatii 

3. https://rucont.ru/file.ashx?guid=bc5db898-0fd9-4e3f-a4bb-bbc6fc2c8711 

4. http://sisupr.mrsu.ru/2015-4/PDF/Dolenko.pdf 

 

 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання   

Екзамен 

 

5.Методи діагностики успішності навчання  

http://sisupr.mrsu.ru/2015-4/PDF/Dolenko.pdf
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Контроль за самостійною роботою (перевірка конспектів, есе, виконання 

завдань до есе, захист рефератів за обраною темою  тощо). 
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