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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Організаційна
психологія» складена відповідно до освітньої програми другого рівня вищої
освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053
Психологія (Практична психологія).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вплив соціальнопсихологічних факторів на підвищення ефективності праці.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, соціальна психологія,
психологія праці, психологія управління.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема №1. Загальна характеристика організацій
Тема № 2 Організація як соціальна група
Тема № 3. Соціально-психологічні аспекти ставлення до роботи.
Тема №4 Соціально-психологічні фактори забезпечення успішного
впровадження нововведень.
Тема № 5 Гендерна проблематика в організаційної психології
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Організаційна
психологія» є формування адекватного уявлення студентів про теоретичні та
практичні психологічні аспекти організаційної поведінки.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Організаційна
психологія»
є цілеспрямоване оволодіння студентами теоретичними
знаннями з організаційної психології, а також формування вмінь і навичок
практичної роботи в організаціях.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати: соціально-психологічні фактори підвищення продуктивності
праці; закономірності групової динаміки в організації; закономірності
формування корпоративної культури та лояльності до організації;
закономірності процесу впровадження нововведень.
вміти: аналізувати групові процеси та стани; досліджувати і
коректувати соціально-психологічний клімат в організації; розробляти
програми соціально-психологічної адаптації співробітників; формувати
лояльність співробітників до організації; здійснювати психологічне
супроводження нововведень в організації.
1.4. Форма підсумкового контролю: екзамен
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години/
4 кредитів ECTS.
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у
Інтегральна
процесі навчання та професійної діяльності у галузі
компетентність
психології, що передбачає проведення досліджень та/або
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здійснення інновацій і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов і вимог.
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК5. Цінування та повага різноманітності та
мультикультурності.
Загальні
компетентності ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи
Спеціальні
наукового дослідження та/або доказові методики і техніки
(фахові)
практичної діяльності.
компетентності
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема №1. Загальна характеристика організацій
Предмет організаційної психології, її задачі і структура. Поняття
організацій, структура и функції організації. Типи організацій,
характеристики організацій. Показники ефективності організації. Функції та
задачі психолога в організації.
Тема № 2 Організація як соціальна група
Механізми функціонування групи: групові ефекти (соціальної
фасилітації, приналежності до групи, психофізіологічний ефект; ефект
соціальної ліні; ефект синергії і групомислення; конформізму, наслідування;
ореолу і бумерангу; ефекти «ми та вони», групового фаворитизму и
групового егоїзму)
Тема № 3. Соціально-психологічні аспекти ставлення до роботи.
Поняття задоволеності роботою. Фактори задоволеності роботою.
Взаємозв’язок задоволеності роботою, відданість організації, продуктивності
праці, плинності кадрів та ін. Динаміка і види задоволеності роботою.
Вимірювання задоволеності роботою.
Поняття лояльності до організації в працях вітчизняних та закордонних
психологів. Особливості лояльних та нелояльних до організації
співробітників. Лояльності та прихильності до організації. Види
прихильності. Фактори, що впливають на лояльність.
Організаційна культура. Поняття корпоративної культури. Рівні
корпоративної культури. Параметри, що характеризують корпоративну
культуру. Значення корпоративної культури. Види організаційних культур.
Тема №4 Соціально-психологічні фактори забезпечення успішного
впровадження нововведень.
Поняття інновацій. Види нововведень. Процес нововведень.
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Психологічне супроводження інновацій. Методи впровадження інновацій.
Психологічні причини опору нововведенням і способи їх подолання.
Консультування керівництва та персоналу щодо процесу нововведень.
Тема № 5 Гендерна проблематика в організаційної психології
Гендерні відмінності в менеджменті. Становище жінок на ринку
праці та в бізнесі. Стилі керівництва. Фактори, що перешкоджають
входженню жінок у бізнес-простір. Професійна дискримінація Гендерні риси,
установки і уявлення. Стратегії підтримки жінок в бізнес-просторі і програми
професійної підготовки.
3. Рекомендована література
Основна:
1. Бочелюк В. Організаційна психологія на підприємстві. / Віталій Бочелюк,
Ольга Пучина. - К. : Скиф, 2012. - 272 с.
2. Данчева О.В. Практична психологія в економіці та бізнесі / О.В.Данчева,
Швалб Ю.М. - Лібра, 1998 – 270 с.
3. Жуковська Л. Е. Теорія організацій: Навч. посібник– Одеса: ОНАЗ ім.О.С.
Попова, 2011. – 148 с. 8.
4. Карамушка Л. М. Дослідження актуальних проблем психології управління та
організаційної психології у період трансформаційних процесів в Україні (До
10-річчя лабораторії психології управління) // Актуальні проблеми
психології. Том І.: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка
АПН України – К.: Міленіум, 2003. – Ч. 9. – 156 с. – С. 91 – 100
5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту : навч. посіб. / В.С.Лозниця. - Екс Об,
2000
6. Основи психолого-управлінського консультування : навч. посіб. / Л.М.
Карамушка, Н.Л. Коломінський, М.В. Войтович та ін., за наук. ред. Л.М.
Карамушки. – К.: МАУП, 2002. – 136 с.
7. Підприємництво: психологічні, організаційні та економічні аспекти : навч.
посіб. / С.Д. Максименко, А.А. Мазаракі, Л.П. Кулачковська, Т.Ю.
Кулачковський. – К. : Київ. нац.. торг.-екон. Ун-т, 2012. – 720 с.
8. Прищак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник /
М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця, 2016. –
150 с.
9. Рульєв В.А. Управління персоналом: Навч. посіб. / В.А. Рульєв, С.О.
Гуткевич, Т.Л. Мостенська. – К.: КОНДОР, 2012. – 324 с.
10.Технології роботи організаційних психологів : навч. посіб. для студентів
вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М.
Карамушки. - К.: Фірма «ІНКОС», 2005. - 366 с.
Допоміжна
1. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту : навч. посібник. / Л.М.
Карамушка. – К.: Либідь, 2004. – 424 с.
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2. Савельєва В.С. Організаційна поведінка: навч. Посібник.– К.: Центр учбової
літератури, 2012. – 240 с.
3. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників
освітніх організацій: гендерні аспекти : навч. посіб. для студ. виїц. павч. закл.
та слухачів курсів післядипломн. освіти / За наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.
Карамушки, Т.В. Зайчикової. – К.: Міленіум, 2004. – 264 с.
4. Управління закладами середньої освіти: психологічні аспекти : навч.-метод.
посіб. / За ред. Л.М. Карамушки. – Київ-Кіровоград, 1997. – 150 с
Інформаційні ресурси в інтернеті
Журнал «Організаційна психологія. Економічна психологія». Режим доступу:
http://orgpsy-journal.in.ua/
Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці. Режим
доступу: https://www.facebook.com/UAOPPP.Ukraine/
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Контрольні питання, які виносяться на підсумковий контроль
(екзамен):
1. Предмет організаційної психології, її задачі і структура.
2. Поняття організацій, структура и функції організації.
3. Характеристики організації.
4. Показники ефективності організації.
5. Функції психолога в організації.
6. Задачі психолога в організації.
7. Механізми функціонування групи: групові ефекти (соціальної
фасилітації, приналежності до групи).
8. Механізми функціонування групи: психофізіологічний ефект; ефект
соціальної ліні.
9. Механізми функціонування групи: ефект синергії та групомислення.
10.Механізми функціонування групи: ефект конформізму, наслідування;
ореола і бумеренга.
11.Механізми функціонування групи: ефекти «ми та вони», групового
фаворитизму і групового егоїзму).
12.Поняття задоволеності роботою. Фактори задоволеності роботою.
13. Динаміка і види задоволеності роботою.
14.Вимірювання задоволеності роботою.
15.Поняття лояльності до організації.
16.Лояльності та прихильності до організації. Види прихильності.
Фактори, що впливають на лояльність.
17.Поняття корпоративної культури. Рівні корпоративної культури.
18.Параметри, що характеризують корпоративну культуру.
19.Види організаційних культур.
20.Поняття соціально-психологічного клімату, фактори його формування і
методи вивчення.
21.Показники сприятливого та несприятливого психологічного клімату.
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22.Лояльність до організації.
23.Особливості лояльних та нелояльних до організації співробітників
24.Психологічне супроводження інновацій.
25.Психологічні причини опору нововведенням та способи їх подолання.

