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Вибіркові компоненти циклу
професійної підготовки
Метою освоєння дисципліни є
введення студентів в коло
проблем,
які
стосуються
економічної психології як галузі
наукових знань.
Здатність
розв’язувати
комплексні проблеми в галузі
професійної
та/або
дослідницько-інноваційної
діяльності,
що
передбачає
глибоке
переосмислення
наявних та створення нових
цілісних
знань
та/або
професійної практики.
Загальні компетентності

ЗК1. Здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ЗК2. Знання та розуміння
предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК4. Здатність вчитися і
оволодівати
сучасними
знаннями.
ЗК5. Здатність бути критичним і
самокритичним.
ЗК6.
Здатність
приймати
обґрунтовані рішення.
Спеціальні (фахові, предметні)
компетентності:
СК1.
Здатність
оперувати
категоріально-понятійним
апаратом психології.
СК3. Здатність до розуміння
природи поведінки, діяльності
та вчинків.
СК4.
Здатність
самостійно
збирати
та
критично
опрацьовувати, аналізувати та
узагальнювати
психологічну
інформацію з різних джерел.
СК11. Здатність до
особистісного та професійного
самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
ТЕМА 1. Економічна психологія як галузь наукових знань
Економічна психологія як наука Економічна психологія як сфера людської
діяльності. Предмет і об'єкт економічної психології.
Мікроекономічна і макроекономічна психологія. Витоки і становлення
економічної психології як науки. Співвідношення економічної психології та
інших психологічних дисциплін.
Методологічні засади проведення досліджень в економічній психології.
Принципи та методи економічної психології.
ТЕМА 2. Психологія економічної поведінки
Психологія економічної поведінки Поняття економічної поведінки. Складові
економічної поведінки.
Когнітивні компоненти економічної поведінки (прийняття економічного
рішення, психологічні витрати економічного рішення).
Афективні компоненти економічної поведінки. Мотиваційно-вольові
компоненти економічної поведінки (економічні мотиви, вольові компоненти
економічної поведінки).

ТЕМА 3. Психологія підприємництва
Існуючі підходи до аналізу проблеми підприємництва. Психологічні
передумови підприємництва. Психологічні проблеми підприємництва.
Підприємець і держава.
Етика та ідеологія підприємництва. «Образ» підприємця. Автопортрет і
портрет підприємця. Підприємець і менеджер.
ТЕМА 4. Психологічні аспекти функціонування грошей та ціноутворення
Особливості ставлення до грошей у різних соціальних груп. Стратифікація
людей по відношенню до величини оплати праці, витрати грошей.
Гроші як мірило відносин між людьми та країнами. Вплив грошей на
формування особистості.
Стимули збільшення заробітку. Психологічні особливості функціонування
грошей поза сферою товарного виробництва. Проблема зберігання та
накопичення грошей. Грошові типи особистості.
ТЕМА 5. Чинники економічної соціалізації особистості.
Економічна соціалізація особистості: складові та типи. Економічна
соціалізація дітей та ресоціалізація дорослих в умовах реформування.
Економічна культура як елемент соціальної культури суспільства.
Особливості соціально-психологічних чинників економічної культури
особистості.
ТЕМА 6. Споживач, як суб’єкт економічної психології.
Роль споживача в економічній психології. Реклама як метод впливу на
споживача. Психологія пропозиції і попиту. Соціально-психологічні основи
реклами. Особливості впливу і сприйняття реклами. Роль психічних процесів
у формуванні рекламних образів. Які є методи впливу на споживача. Основні
чинники впливу на сприйняття реклами. Нейролінгвістичне програмування.
ТЕМА 7. Підприємницька діяльність як елемент економічної психології.
Підприємницька діяльність. Психологічні особливості підприємництва як
виду економічної діяльності. Психологічні передумови підприємницької
поведінки. Дати характеристику типам підприємців. Психологічні бар’єри
підприємців. Психологічні аспекти економічної психології зайнятості.
ТЕМА 8. Теорії зайнятості та безробіття.
Теорії зайнятості та безробіття. Основні психологічні теорії зайнятості.
Теорія зайнятості та безробіття К. Маркса. Економісти-неокласики кінця XIX
ст. Л.Мізес і А. Маршалл. Психологія безробіття.
Програмні результати навчання

ПР2. Розуміти закономірності та
особливості
розвитку
і
функціонування психічних явищ в
контексті професійних завдань.
ПР3.
Здійснювати
пошук
інформації з різних джерел, у т.ч. з
використанням
інформаційнокомунікаційних технологій, для
вирішення професійних завдань.
ПР4.
Обґрунтовувати
власну
позицію,
робити
самостійні

висновки за результатами власних
досліджень і аналізу літературних
джерел.
ПР15. Відповідально ставитися до
професійного самовдосконалення,
навчання та саморозвитку.
ПР16.
Знати,
розуміти
та
дотримуватися етичних принципів
професійної діяльності психолога.

Форми поточного та підсумкового контролю

Види
занять:
лекції,
практичні заняття
Методи
навчання:
пояснювально-ілюстративний
метод; метод проблемного
викладу, евристична бесіда,
групова дискусія, арт-вправи,
ігрові техніки, кейс-метод.
Формою
підсумкового
контролю з дисципліни є
залік, що приймається за
завданнями, які включають
теоретичні
та
практичні
питання.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих
здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (залік)
Підсумкові бали
= Загальна кількість балів (перед + Кількість балів за
навчальної дисципліни
підсумковим контролем)
підсумковим
контролем
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Оцінка в
Оцінка за
Оцінка за шкалою ECTS
балах
національною
Оцінка
Пояснення
шкалою
«Відмінно» - теоретичний зміст
90 - 100
Відмінно
А
курсу освоєний цілком, необхідні
(зараховано)
практичні навички роботи з
освоєним матеріалом сформовані,
всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання,
виконані в повному обсязі,
відмінна робота без помилок або з
однією незначною помилкою.
«Дуже добре» - теоретичний зміст
80 – 89
Добре
В
курсу освоєний цілком, необхідні
(зараховано)
практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному
сформовані,
всі
навчальні

75 – 79

65 – 74

С

Задовільно
(зараховано)

60 – 64

21 – 59

D

Е

Незадовільно
(не зараховано)

FX

завдання,
які
передбачені
програмою навчання, виконані,
якість виконання більшості з них
оцінено числом балів, близьким
до максимального, робота з двома
– трьома незначними помилками.
«Добре» - теоретичний зміст
курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним
матеріалом
в
основному
сформовані,
всі
навчальні
завдання,
які
передбачені
програмою навчання, виконані,
якість виконання жодного з них
не оцінено мінімальним числом
балів, деякі види завдань виконані
з помилками, робота з декількома
незначними помилками, або з
однією
–
двома
значними
помилками.
«Задовільно» - теоретичний зміст
курсу освоєний не повністю, але
прогалини не носять істотного
характеру, необхідні практичні
навички роботи з освоєним
матеріалом
в
основному
сформовані,
більшість
передбачених
програмою
навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних
завдань містять помилки, робота з
трьома значними помилками.
«Достатньо» - теоретичний зміст
курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не
сформовані,
частина
передбачених
програмою
навчання навчальних завдань не
виконана, або якість виконання
деяких з них оцінена числом
балів, близьким до мінімального,
робота, що задовольняє мінімум
критеріїв оцінки.
«Умовно
незадовільно»
теоретичний зміст курсу освоєний
частково, необхідні практичні
навички роботи не сформовані,
більшість передбачених програм

1 – 20

навчання, навчальних завдань не
виконана, або якість їхнього
виконання оцінена числом балів,
близьким до мінімального, при
додатковій самостійній роботі над
матеріалом
курсу
можливе
підвищення якості виконання
навчальних
завдань
(з
можливістю
повторного
складання), робота, що потребує
доробки.
F
«Безумовно незадовільно» теоретичний зміст курсу не
освоєний, необхідні практичні
навички роботи не сформовані,
всі виконані навчальні завдання
містять грубі помилки, додаткова
самостійна робота над матеріалом
курсу не приведе до значимого
підвищення якості виконання
навчальних завдань, робота, що
потребує повної переробки.
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