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ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА 

А. Питання для повторення 

1. Що прийнято розуміти під концептом «організаційна психологія» та 

«психологія праці». В чому їх подібність та відмінність. 

2. Як результати досліджень в організаційній психології та психології 

праці можуть принести людям користь. 

3. Історія розвитку організаційної психології. Як мінявся образ людини, 

що працює в організації, з наукової точки зору? 

4. Які питання можуть виникати в організаційній психології та 

психології праці, і з допомогою яких методів на них можна 

відповісти? 

Б. Проблемні питання 

Ви повинні подумки уявити собі чотири наступні ситуації, і спробувати 

вирішити їх найбільш правильним чином, виходячи з засвоєного Вами 

матеріалу. 

Ситуація 1. 

Уявіть, що психолог, який критикує суспільство дорікає організаційну 

психологію і психологію праці за те, що її винайшли лише в інтересах 

керівників – адже вона призводить тільки до підвищення продуктивності 

організації, а також її стабілізації. 

У чому б Ви погодилися з цим критиком, і що б Ви йому заперечили? 

Ситуація 2. 

Один організаційний психолог стверджує, що потрібно обов’язково 

вивчати поведінку і переживання людини в організації, тому що вони повністю 

залежать від існуючої соціальної структури. Висловіть контраргументи проти 

цього твердження. 

Ситуація 3 

Уявіть, що в одній організації необхідно по-новому спроектувати умови 

роботи. Фахівці з підготовки хочуть провести цей процес, як правило, без 

втручання безпосередньо працівників. 

Однак організаційний психолог рекомендує їм вислухати і думку 

працівників з цього приводу. Насилу йому все-таки вдається їх в цьому 
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переконати. Але виявляється, що працівники зовсім не зацікавлені у вирішенні 

цього питання: 

– Нехай над цим думають фахівці, – кажуть вони, – адже нам ніхто не 

платить за участь в обговоренні таких проблем. 

Чим можна пояснити таку реакцію працівників? 

Як тепер слід вчинити психологу, який працює в цій організації? 

Ситуація 4. 

Уявімо, що організаційний психолог отримав завдання: переконати 

одного з працівників фірми працювати в нічну зміну, яку тільки що ввели в 

організації. 

 Тобі не слід цього робити, - радить йому друг, - ти ж знаєш, що робота 

в нічну зміну може завдати шкоди здоров’ю. 

 Та знаю я, – відповідає психолог, – я говорив про це нашому 

директору, але він залишився непохитний. Так що це – його 

відповідальність, а не моя.  

Як Ви вважаєте, чи прийнятна така позиція психолога? 

Література для самостійної роботи: 

Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для 

вузов — СПб.: Питер, 2001. – 720 с. 

Занковский А. Н. Организационная психология: учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ, 2009. – 648 с. 

Карамушка Л.М. Психологія організаційної культури: Навчальний 

посібник /Л.М. Карамушка, І.І. Сняданко. – Київ-Львів: Край, 2010. – 212 с. 

Мучински П. Психология, профессия, карьера. – 7-е изд. — СПб.: Питер, 

2004. – 539 с. 

Розенштиль Л., Мольт В., Рюттингер Б. Организационная психология. – 

Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2014. – 464 с. 

https://stud.com.ua/60425/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya 

https://stud.com.ua/60820/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya 
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ТЕМА 2 АНАЛІЗ РОБІТ ТА ДИЗАЙН РОБІТ 

А. Питання для повторення 

1. Які існують типові відмінності між працею та поведінкою у вільний 

час? 

2. На прикладі якого-небудь, відомого Вам робочого місця, опишіть 

завдання, що виконуються на цьому робочому місці. За якими 

ознаками Ви б відрізнили ці завдання від завдань, що виконують  на 

інших робочих місцях? 

3. Які аргументи свідчать на користь того, що аналіз робочого місця 

повинні проводити не експерти а самі працівники? 

4. Як Ви розумієте смисл виразу «гуманізація праці»? Охарактеризуйте 

«гуманні» та «негуманні» робочі місця. 

5. Уявіть, що у Вас є можливість змінити яке-небудь відоме Вам робоче 

місце. Які ознаки цього робочого місця Ви б змінили? Чи повинні Ви 

перед тим як проводити зміни, скласти критерії, якими Ви будете 

керуватися?  

Б. Проблемні ситуації 

Ви повинні подумки уявити собі чотири ситуації, і спробувати вирішити 

їх найбільш правильним чином, виходячи з вивченого Вами матеріалу. 

Ситуація 1. 

Гуманні критерії оцінки праці в своїй більшості не можна матеріально 

обґрунтувати. Хто повинен визначати ці переважно нормативні критерії? 

Фахівці з етики або праці? Політичні групи? Керівництво організацій? Як 

потрібно визначати ці критерії? 

Ситуація 2. 

Противники того, щоб працівники самостійно проектували своє робоче 

місце, аргументують, що багато людей просто не хочуть брати на себе 

відповідальність, і що така політика призведе лише до конфліктів, заворушень, 

а також швидше погіршить, ніж поліпшить робочу ситуацію. Що б Ви сказали 

у відповідь на ці аргументи? 
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Ситуація 3. 

Моделі дизайну робіт часто критикують за те, що у них немає достатньої 

емпіричної бази. Критика в своїй більшості заснована на теоретичних 

припущеннях. Для емпіричної перевірки цієї критики проводять в першу чергу 

дослідження окремих ситуацій, кореляційні експерименти і польові 

дослідження, дизайн яких залишає бажати кращого. На прикладі досліджень в 

Тавістоці обговоріть труднощі емпіричних досліджень в комплексній сфері 

застосування досліджень дизайну робіт. 

Ситуація 4. 

В організаційно-психологічних теоріях дії проблемам стимулюючого 

регулювання або мотивації було приділено мало уваги в порівнянні з 

когнітивним регулюванням. Чи містить теорія дій також теорії про мотивацію 

і силу волі або її слід доповнити цими теоріями? 

Література для самостійної роботи: 

Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для 

вузов — СПб.: Питер, 2001. – 720 с. 

Занковский А. Н. Организационная психология : учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ, 2009. – 648 с. 

Карамушка Л.М. Психологія організаційної культури: Навчальний 

посібник /Л.М. Карамушка, І.І. Сняданко. – Київ-Львів: Край, 2010. – 212 с. 

Мучински П. Психология, профессия, карьера. – 7-е изд. — СПб.: Питер, 

2004. – 539 с. 

Розенштиль Л., Мольт В., Рюттингер Б. Организационная психология. – 

Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2014. – 464 с. 

https://stud.com.ua/60425/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya 

https://stud.com.ua/60820/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya 
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ТЕМА 3. ГРУПИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 

А. Питання для повторення 

1. В чому полягає значення розподілу праці для формування робочих 

груп в організації? 

2. Чому групова робота в організації зустрічається все частіше? 

3. Чим відрізняється команда від групи? 

4. В чому полягають психологічні та соціальні причини феномену 

обмеження продуктивності? 

5. За допомогою яких заходів можна підвищити згуртованість групи та 

її працездатність? 

6. Як впливає на продуктивність праці гетерогенність групи? 

Б. Проблемні ситуації 

Ви повинні подумки уявити собі чотири ситуації, і спробувати вирішити 

їх найбільш правильним чином, виходячи з вивченого Вами матеріалу. 

Ситуація 1. 

Виправдані в організації ті заходи, які як вважають працівники цієї 

організації), підвищать їх кваліфікацію і калічать задоволеність роботою - хоча 

кваліфіковані експерти стверджують, що ці заходи не несуть з собою ніякої 

фактичної користі, а можуть тільки завдати шкоди? 

Ситуація 2. 

Уявіть, що в одній робочій групі, яка переважно складається з жінок, 

більшість учасниць реалізують трудову діяльність в формі віддаленої роботи. 

Через деякий час ці жінки починають скаржитися, що вони майже не мають 

доступу до виробничого потоку інформації, внаслідок чого їх не підвищують 

по службі і не збільшують зарплату - і вони йдуть до психолога, який працює 

в цій організації. Як же виправити цю ситуацію, які індивідуальні чи 

структурні заходи щодо дизайну робочого середовища слід провести? 

Ситуація 3. 

Уявіть, що 8 фахівців, які раніше практично не спілкувалися і не 

взаємодіяли один з одним, повинні з наступного місяця виконати дуже складне 

завдання всередині проектної групи. На час виконання цієї спеціальної 

завдання їх звільняють від їх повсякденних функцій. Керівництво організації 
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вирішує провести дводенний тренінг з розвитку командності для цих восьми 

фахівців. Як потрібно організувати цей тренінг? Розробіть план цього 

тренінгу, вкажіть в ньому навчальні цілі, а також зміст тренінгів. 

Ситуація 4. 

Уявіть, що в одній великій організації працюють 8 робочих груп, які – 

незалежно один від одного – виконують схожі завдання. Проте, 

результативність цих груп сильно відрізняється – незважаючи на те, що 

розміри груп більш-менш однакові. Розробіть план дослідження, за 

допомогою якого можна буде проаналізувати, чи не є обмеження 

продуктивності головною передумовою для розсіювання цієї ж 

продуктивності між групами? 

Література для самостійної роботи: 

Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для 

вузов — СПб.: Питер, 2001. – 720 с. 

Занковский А. Н. Организационная психология : учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ, 2009. – 648 с. 

Карамушка Л.М. Психологія організаційної культури: Навчальний 

посібник /Л.М. Карамушка, І.І. Сняданко. – Київ-Львів: Край, 2010. – 212 с. 

Мучински П. Психология, профессия, карьера. – 7-е изд. — СПб.: Питер, 

2004. – 539 с. 

Розенштиль Л., Мольт В., Рюттингер Б. Организационная психология. – 

Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2014. – 464 с. 

https://stud.com.ua/60425/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya 

https://stud.com.ua/60820/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya 
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ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

А. Питання для повторення 

1. В чому полягає значення організації для розвитку особистості? 

2. Як індивідуальні здібності та вимоги, які висуває до робітника 

організація, впливають на адаптацію до цих вимог? 

3. Дати характеристику стратегій соціалізації. 

4. Які існують теорії процесу соціалізації? Наведіть приклади. 

5. Як організаційні умови та процеси впливають на вибір робітником 

організації, а також на його подальшу кар’єру в цій організації? 

6. Які ознаки робочих місць сприяють розвитку особистості? 

 

Б. Проблемні ситуації 

Ситуація 1. 

Як Ви вважаєте, що ефективніше – соціалізація або (само) підбір? Що 

взагалі сильніше впливає на працівника: організація, в якій він працює, або 

інші зовнішні чинники (наприклад, коло його друзів)? Обґрунтуйте свою 

думку. 

Ситуація 2. 

Люди, які вступають в організацію, відрізняються один від одного 

рисами характеру завдяки тому, що кожен з них по-різному соціалізуватися в 

колі сім’ї, в школі і в групі своїх ровесників. Незважаючи на те, що тепер ці 

люди працюють в організації, поза робочим місцем на них все одно 

продовжують впливати їх оточення: сім’я, коло знайомих, засоби масової 

інформації і т.д. Які висновки можна зробити на основі цього стану речей, і 

будь стратегій в такому випадку слід дотримуватися в дослідженнях 

результатів організаційної соціалізації? 

Ситуація 3. 

Організаційне середовище може як сприяти розвитку особистості, так і 

сповільнювати його. Вплив цього середовища обумовлено взаємозв’язком між 

вимогами організації, специфічними здібностями і мотивами кожного 

працівника. Чи можна на основі всього сказаного визначити загальні ознаки 

робочого місця, яке буде сприяти розвитку особистості? 
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Література для самостійної роботи: 

Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для 

вузов — СПб.: Питер, 2001. – 720 с. 

Занковский А. Н. Организационная психология : учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ, 2009. – 648 с. 

Карамушка Л.М. Психологія організаційної культури: Навчальний 

посібник /Л.М. Карамушка, І.І. Сняданко. – Київ-Львів: Край, 2010. – 212 с. 

Мучински П. Психология, профессия, карьера. – 7-е изд. — СПб.: Питер, 

2004. – 539 с. 

Розенштиль Л., Мольт В., Рюттингер Б. Организационная психология. – 

Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2014. – 464 с. 

https://stud.com.ua/60425/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya 

https://stud.com.ua/60820/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya 
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ТЕМА 5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

А. Питання для повторення 

1. Які головні ознаки прийняття рішень? 

2. В чому полягає різниця між нормативним та дескриптивним 

підходами до прийняття рішень? 

3. Як еврістики впливають на прийняття рішень? 

4. Які заходи з оптимізації процесу прийняття рішень Ви можете 

запропонувати? 

 

Б. Проблемні ситуації 

Ситуація 1. 

Різні методи прийняття рішення дозволяють нам відрізнити пошук 

альтернатив від їх оцінки. Що говорить на користь такої диференціації, з 

позиції таких проблем, як економія часу, динаміка групи і процес навчання? 

Ситуація 2. 

Корисні чи шкідливі конфлікти в організаціях? Кому повна відсутність 

конфліктів може допомогти, а кому – нашкодити? Як би виглядала організація, 

в якій конфлікти не відбуваються взагалі? 

Ситуація 3. 

У психології є дисципліна, представники якої стверджують, що 

агресивність – це вроджена якість. Є й інша думка, яка свідчить, що ми 

набуваємо агресію. До яких ми можемо прийти до висновків, керуючись цими 

теоріями виникнення, рішення і уникнення конфлікту? 

Ситуація 4. 

Між працівниками однієї організації, які займають різні позиції в 

ієрархії можуть виникати значні відмінності в тому, як вони сприймають і 

інтерпретують процеси в організації, які легко призводять до конфліктів. 

Запропонуйте стратегії усунення цих відмінностей. 

Література для самостійної роботи: 

Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для 

вузов — СПб.: Питер, 2001. – 720 с. 
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Занковский А. Н. Организационная психология : учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ, 2009. – 648 с. 

Карамушка Л.М. Психологія організаційної культури: Навчальний 

посібник /Л.М. Карамушка, І.І.Сняданко. – Київ-Львів: Край, 2010. – 212 с. 

Мучински П. Психология, профессия, карьера. – 7-е изд. — СПб.: Питер, 

2004. – 539 с. 

Розенштиль Л., Мольт В., Рюттингер Б. Организационная психология. – 

Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2014. – 464 с. 

https://stud.com.ua/60425/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya 

https://stud.com.ua/60820/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya 
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ТЕМА 6. КОНФЛІКТ 

А. Питання для повторення 

1. Які існують організаційні умови для виникнення соціального 

конфлікту 

2.  Які існують форми конфлікту та як вони протікають? 

3. В чому полягає зв’язок між прийняттям рішення та конфліктом? 

4. Які способи уникнення та розв’язання конфліктів Ви можете назвати? 

5. Охарактеризуйте переговори як підхід з допомогою якого можна 

вирішити конфлікт. 

Б. Проблемна ситуація 

Причитайте ситуацію, і дайте відповідь на наступні питання: 

1. В чому причина конфлікту? 

2. Яка головна помилка керівника? 

3. Які наслідки конфлікту? 

4. Чи був вихід з положення, що створилося 

Ситуація. 

Група перекладів відділу науково-технічної інформації дослідно-

конструкторського бюро складалася з п’яти жінок і начальника групи 

Миронова. Він намагався не втручатися у взаємини перекладачам, зазвичай 

самостійно розподіляли роботу між собою. Основ для занепокоєння не було: 

група не тільки справлялася з роботою, але і значно перевиконувала норму 

виробітку. 

Відносини в групі були хороші. Перекладачки - молоді жінки приблизно 

одного віку - допомагали один одному. Ніяких непорозумінь, а тим більше 

конфліктів між ними не виникало. В кінці кожного тижня відбувалася 

традиційна нарада групи, на якому Миронов звичайно відзначав хорошу 

роботу всіх перекладачок і повідомляв про майбутні перекладах. Самі 

перекладачки пропонували для перекладу додатковий матеріал, цікавий з їх 

точки зору. 

У групі об’єктом спільної опіки була Зеброва, яка не має достатнього 

досвіду і кваліфікації. Ця опіка її трохи дратувала, але вона з вдячністю 

приймала допомогу. Один раз на традиційній нараді Зеброва запропонувала 

для перекладу велику серію статей, що містить матеріал по влаштуванню, 
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розробка якого в даний момент в конструкторському бюро явно зайшла в 

глухий кут. Миронов, переконавшись в цінності матеріалу, велів Зеброва 

відкласти в сторону інші переклади і негайно взятися за цю серію. Зеброва 

взялася за роботу всерйоз, не шкодуючи ні часу, ні сил, працювала в суботи, 

неділі та вечорами. Перші переклади допомогли конструкторам істотно 

просунутися в розробці пристрою. Діяльність Зеброва була помічена 

керівництвом конструкторського бюро. Миронов на нарадах кілька разів 

наголошував корисну ініціативу Зеброва, вказуючи на високу якість її 

перекладів. Обсяг роботи, виконаний Зеброва, виявився значно більше, ніж в 

будь-якій іншій перекладачки. 

Приблизно через два місяці обстановка в групі різко змінилася. 

Миронов, заходячи в кімнату перекладачок, часто бачив, що Зеброва сидить з 

заплаканими очима, а в кімнаті - важка тиша. Іноді його прихід обривав гучні 

суперечки. По всьому стало видно, що перекладачки змінили своє ставлення 

до Зеброва. Спочатку вони мовчки не схвалювали її завзяття. Потім почали в 

її присутності обмінюватися колючими зауваженнями з приводу її 

зовнішності. Потім відкрито стали звинувачувати Зеброва в бажанні 

виділитися з колективу, зробити кар’єру. 

Обстановка все погіршувалася. Загальний обсяг переказів в групі явно 

зменшився. Якщо раніше деякі перекладачам засиджувалися вечорами, то 

тепер все, крім Зеброва, перебували на роботі строго певний час і перекладів 

додому не брали. Зникла і ініціатива на традиційних щотижневих нарадах - все 

сиділи мовчки і чекали вказівок Миронова. Той намагався було присоромити 

перекладачок, показати, що вони несправедливо ставляться до Зеброва, 

висловити невдоволення виробленням, яка знизилася, але натрапив на глухе 

несхвальне мовчання. 

Відносини в групі стали поліпшуватися, коли, домовившись з 

керівництвом групи технічної інформації, Миронов пересадив Зеброва в іншу 

кімнату. Тепер перекладачки стали досить часто зустрічатися і у поза робочий 

час. Однак обсяг переказів продовжував знижуватися і потім стабілізувався, 

хоча і на хорошому, але незрівнянно більш низькому рівні, ніж раніше. Це 

було помічено начальником відділу. Миронов на нараді групи піднімав 

питання про вироблення, що знизилася, і ставив у приклад Зеброва. 

Перекладачки апелювали до існуючих норм перекладу. Дійсно, норма 

неухильно виконувалися усіма. Тоді Миронов домігся введення преміальної 
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системи, поставивши премію в залежність від перевиконання норми перекладу 

і його якості. Оклади були змінені таким чином, що змінна частина заробітної 

плати могла скласти до 30% щомісячного заробітку. Результат виявився 

несподіваним – всі чотири перекладачки поклали на стіл Миронова заяви про 

звільнення. Домовленості не допомогли: через два тижні в групі перекладів 

залишилася одна Зеброва. 

Література для самостійної роботи: 

Бородкин Ф., Коряк Н. Внимание: конфликт! – М. Наука, 1983. – 144 с. 

Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для 

вузов — СПб.: Питер, 2001. – 720 с. 

Карамушка Л.М. Психологія організаційної культури: Навчальний 

посібник /Л.М. Карамушка, І.І.Сняданко. – Київ-Львів: Край, 2010. – 212 с. 

Мучински П. Психология, профессия, карьера. – 7-е изд. — СПб.: Питер, 

2004. – 539 с. 

Розенштиль Л., Мольт В., Рюттингер Б. Организационная психология. – 

Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2014. – 464 с. 

Скотт Дж. Г. Способы разрешения конфликтов. – 1991. – 208 с. 

https://stud.com.ua/60425/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya 
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ТЕМА 7. ТРУДОВА МОТИВАЦІЯ ТА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ 

ПРАЦЕЮ 

А. Питання для повторення 

1. Чому мотивація є однією із головних детермінант поведінки 

людини? 

2. Які основні види теорій мотивації найбільш часто виділяють в 

психологічних фундаментальних дослідженнях? 

3. Чому важливо розрізняти мотивуючу мету та шлях досягнення цієї 

мети? 

4. В чому полягає відмінність між внутрішньою та зовнішньою 

мотивацією? 

5. Як взаємодіють мотивація та воля при здійсненні дій? 

6. За яких умов трудова мотивація визначає продуктивність? 

7. Як необхідно будувати процес досягнення мети, так щоб вона 

позитивно позначилася на продуктивності? 

8. Що пов’язує трудову мотивацію та задоволеність працею? 

Б. Проблемні ситуації 

Ситуація 1. 

Опитування в організаціях західних промислових країнах часто 

показують, що наймані працівники найбільше в своїй роботі цінують хорошу 

заробітну плату, впевненість на робочих місцях і товариських колег; в той час 

як керівники надають найбільше значення самостійності і можливості вільно 

приймати рішення. 

Інтерпретуйте цей факт, керуючись теорією мотивації Маслоу, а також 

задати дві альтернативних інтерпретації. 

Ситуація 2. 

В одній організації, розташованій в економічно відсталому регіоні, 

провели опитування на тему задоволеності роботою. 84% опитаних сказали, 

що вони або «задоволені», або «дуже задоволені». Результати цього 

опитування дуже здивували дослідників, оскільки – на думку експертів – і 

робоче середовище, і структурування роботи, і стиль лідерства керівників в 

цій організації були незадовільними. 
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В іншій організації, – яка, на думку експертів, перебувала в набагато 

більш економічно розвиненому районі, – розташованому в невеликому місті, 

тільки 78% працівників відповіли, що задоволені своєю роботою. 

Чим можна пояснити настільки несподівані результати опитування? 

Ситуація 3. 

Результати деяких емпіричних досліджень показують, що у найманих 

працівників між задоволеністю працею і рівнем прогулів існує чітка негативна 

кореляція, в той час як у керівників організацій ця кореляція чи відхиляється 

від нульової. 

Чим можна пояснити цей факт? 

Ситуація 4. 

В одному бюро 12 працівників займалися тим, що друкували на 

сучасних комп’ютерах тексти промов, лічених з диктофона. Вони працювали 

разом у великій кімнаті. І трудова мотивація, і задоволеність роботою в цьому 

бюро були на досить низькому рівні. Якість і кількість виготовлених текстів 

значно відрізнялися, а рівень прогулів, суперечок і конфліктів був високим. 

Література для самостійної роботи: 

Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для 

вузов — СПб.: Питер, 2001. – 720 с. 

Занковский А. Н. Организационная психология : учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ, 2009. – 648 с. 

Карамушка Л.М. Психологія організаційної культури: Навчальний 

посібник /Л.М. Карамушка, І.І.Сняданко. – Київ-Львів: Край, 2010. – 212 с. 

Мучински П. Психология, профессия, карьера. – 7-е изд. — СПб.: Питер, 

2004. – 539 с. 

Розенштиль Л., Мольт В., Рюттингер Б. Организационная психология. – 

Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2014. – 464 с. 
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ТЕМА 8. ЛІДЕРСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ 

А. Питання для повторення 

1. Чому керівництво підлеглими – це лише один із багаточисельних 

аспектів широкого феномену лідерства? 

2. Які ознаки успішного лідерства? 

3. Як пояснити модель, що дає зрозуміти від чого залежать стилі 

лідерства? 

4. Чому дослідження лідерства спрямовані в переважній більшості на 

виявлення «лідерських якостей»? 

5. Які теорії були розроблені на основі двох основних параметрів 

лідерства – «орієнтація на людей» та «орієнтація на завдання». 

6. В якій науковій теорії відроджується концепт «харизми»? 

 

Б. Проблемні ситуації 

Ви повинні подумки уявити собі чотири наступні ситуації, і спробувати 

вирішити їх найбільш правильним чином, виходячи з вивченого Вами 

матеріалу. 

Ситуація 1. 

Чи справді тільки простота і узгодженість теорії особистісних рис лідера 

з домінуючими персоналістичними ідеологіями сприяють її вдосконаленню, 

або ж існують вагомі причини, які науково обгрунтовують необхідність її 

подальшого наукового вдосконалення? 

Ситуація 2. 

Імпліцитно теорія лідерства передбачає, що успішним лідером буде той, 

хто зможе краще відповідати очікуванням (схемами) його соціального 

оточення з урахуванням його лідерського поведінки. Чи потрібно лідеру 

намагатися відповідати будь-яким очікуванням (наприклад, при виїзді за 

кордон за певних очікуваннях відмовитися від звичного для себе сприяє стилю 

лідерства і вести себе «патріархально»)? 

Ситуація 3. 

Що може являти собою залученість в організацію, яку обгрунтовано 

критикують? Чи становить вона є інструментом маніпуляції, який може 
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привести до того, що працівників почнуть просто експлуатувати (а вони не 

будуть проти цього заперечувати і влаштовувати конфлікти)? Що повинна 

являти собою залученість, щоб її не було за що критикувати? 

Ситуація 4. 

Десять студентських робочих груп, учасники яких прослухали вступну 

лекцію з психології лідерства, під керівництвом асистентів (або наставників) 

протягом наступного семестру повинні були вивчити спеціальний матеріал – 

наприклад, психологію групової роботи. Предметом дослідження була ступінь 

залученості студентів до процесу навчання, а також досягнення цілей навчання 

– а курс навчання закінчувався іспитом, однаковим для всіх десяти груп. 

Сформулюйте основні гіпотези і розробіть план досліджень, який допоміг би 

Вам перевірити справедливість цих гіпотез! 
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