
Передмова
Навчальна  дисципліна  «Економічна  психологія»  відноситься  до  навчальних

дисциплін  циклу  професійної  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  першого
(бакалаврського) зі спеціальності 053 «Психологія». Економічна психологія є вибірковою
дисципліною навчального плану в підготовці фахівців-психологів.

 Формування  української  державності  пов'язується  не  тільки  зі  створенням
демократичної  політичної  системи,  а  й  з  трансформацією  колишнього  економічного
укладу,  розвитком  нових  економічних  відносин.  Тому  особливої  актуальності  набуває
економічна  психологія,  в  рамках  якої  проводяться  дослідження  у  сфері  пошуку  нових
економічних  методів  та  засобів  впливу  на  психологію  людини,  який  стає  важливим
об'єктом  управління.  У  зв'язку  з  цим  виникає  необхідність  щодо  посилення  уваги  до
економічної психології, перш за все в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації. Вивчення
економічної психології сприяє більш ретельному і сучасному розумінню всіх виникаючих
економічних зв'язків і явищ у виробленні навичок застосування економіко-психологічних
закономірностей з урахуванням їх психологічного аспекту

Знання, здобуті в результаті вивчення курсу «Економічна психологія», є основою
для подальшого поглиблення фахової спеціалізації психологів.

Мета  навчальної  дисципліни: формування  психологічної  складової
економічних явищ, навичок використання економіко-психологічних знань у практичній
діяльності.

Завдання навчальної дисципліни: 
-ознайомлення  з  основними  методологічними  передумовами  виникнення  та

розвитку економічної психології; 
-вивчення структурних елементів предмету цієї науки: економічної поведінки та її

складових  (когнітивного,  афективного  та  емоційно-вольового  факторів),  психології
підприємництва, менеджменту, психологічних основ бізнесу, біржової справи, грошових
відносин  та  фінансової  діяльності,  психології  попиту  та  пропозиції,  психології
виробництва; 

-вивчення методологічних та теоретичних основ, методик та методів теоретичних
та прикладних досліджень економічної психології; 

-розвиток дискурсивних здібностей під час практичних та семінарських занять; 
-формування аналітичних здібностей та навичок.
Об’єкт навчальної  дисципліни:  процеси,  що  діють  в  мікро-,  макро-  та

мезоекономічному  середовищі,  де  індивіди  і  групи  одночасно  проявляються  в  якості
учасників  і  організаторів  виробництва,  власників,  акціонерів,  найманих  працівників,
менеджерів, покупців, тобто людей в різних ролях в умовах відкритості ринку.

Предмет вивчення  навчальної  дисципліни: загальні  закономірності  й  прояви
індивідуальної  та  групової  поведінки  в  різних  ситуаціях  економічного  життя,  а  також
фактори і механізми впливу економічних явищ на формування особистості і її поведінку. 

Після вивчення курсу «Економічна психологіія» здобувачі вищої освіти першого
бакалаврського  рівня  на  базі  повної  загальної  середньої  освіти  (шифр  компоненти
освітньої програми – ВБ 19) повинні володіти такими компетентностями: 

загальні:
ЗК3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
спеціальні:
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
Після вивчення курсу «Економічна психологія»  здобувачі  вищої освіти першого

бакалаврського рівня на базі  на базі  ОКР молодший спеціаліст,  молодший бакалавр за
спорідненою (або іншими) спеціальностями (шифр компоненти освітньої програми – ВБ
16) повинні володіти такими компетентностями: спеціальні:



загальні:
ЗК3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
спеціальні:
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати

аргументовані висновки та рекомендації.
Методи та форми навчання: методи теоретичного та емпіричного дослідження;

валідні,  стандартизовані  психодіагностичні  методики;  методи аналізу  даних,  технології
психологічної  допомоги;  лекційні,  семінарські,  практичні  заняття,  індивідуальна  й
самостійна  робота;  робота  в  мережі  Internet,  аналіз  й  конспектування  першоджерел,
розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  складання  психологічних  характеристик,
власних проектів, застосування психологічних методик для досліджень та інтерпретація
отриманих даних.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. 
Метою  поточного  контролю  є  перевірка  у  студентів  рівня  набутих  на  лекціях,

практичних заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових
знань та умінь. Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи
кожного студента. Структура поточного контролю враховує особливості денної, заочної
форм навчання.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дисципліни складає
100 балів. 

У поточному контролі знань студентів із дисципліни «Психологія  екстремальних
ситуацій» оцінюванню підлягають наступні обов’язкові елементи:

1. Системність і активність роботи на практичних заняттях (у т.ч. і робота в
малих групах).

2. Виконання модульних завдань.
Оцінка  системності  і  активності  роботи  на  семінарських  заняттях  передбачає

контроль:
1) рівня знань, продемонстрованого студентами у їх виступах чи відповідях на

семінарських заняттях;
2) результатів  виконання  і  захисту  контрольних  робіт  чи  інших  завдань,

винесених на конкретне семінарське заняття.
Формою підсумкового контролю знань є екзамен.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання  результатів  навчання  для  вибіркового  компоненту  освітньої

програми професійної  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  першого  (бакалаврського)  зі
спеціальності 053 «Психологія». «Економічна психологія» (для здобувачів вищої освіти
першого  бакалаврського  рівня  на  базі  повної  загальної  середньої  освіти,  шифр
компоненти освітньої програми – ВБ 19) базується на результатах навчання, визначених
освітньо-професійною програмою, зокрема: 
ПРН1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми
та пропонувати шляхи їх розв’язання.
ПРН2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань.
ПРН3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПРН4.  Обґрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за  результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.



ПРН8.  Презентувати  результати  власних  досліджень  усно/письмово  для  фахівців  і
нефахівців.

 «Економічна психологія»  (для здобувачів  вищої освіти першого бакалаврського
рівня  на  основі  ОКР  молодший  спеціаліст,  молодший  бакалавр  за  спорідненою  (або
іншими) спеціальностями, шифр компоненти освітньої програми – ВБ 16), базується на
результатах навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема:
ПРН1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми
та пропонувати шляхи їх розв’язання.
ПРН2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань.
ПРН3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПРН4.  Обґрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за  результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.
ПРН8.  Презентувати  результати  власних  досліджень  усно/письмово  для  фахівців  і
нефахівців.
ПРН10.  Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника.


