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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Характеристика дисципліни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисципліни основна
Мова викладання, навчання та оцінювання українська
Загальний обсяг кредитів / годин 4/120
Курс 1
Семестр 1
Кількість змістових модулів з розподілом: 2
Обсяг кредитів 4
Обсяг годин, в тому числі: 120

Аудиторні 32
Модульний контроль 8
Семестровий контроль 30

Самостійна робота 50
Форма семестрового контролю екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни – розуміння та усвідомлення студентами

значущості інформаційного масиву про психологічні особливості  економічної
поведінки в індивідуальному життєвому просторі та глобалізованому світі, що
потенційно  забезпечують  їм  особистісне  та  професійне  самовизначення,  як
необхідних  умов  обов’язкового  досягнення  особистого  життєвого  успіху,
спрямованого  на  забезпечення  власної  життєвої  економічної  стабільності,
внутрішньої і зовнішньої державної безпеки.

3. Результати навчання (навчально-професійні компетенції):

Завдання курсу:
 систематизувати теоретико-практичні  знання,  які  презентують  1)  наукові

концепції  (парадигми),  завдяки  яким  визначаються  методологами  психології
економічної поведінки, 2) різнопланові аспекти трудової діяльності людини як
суб’єкта праці в умовах часто несприятливих ринкових відносин, 3) комплекс
наукових  теоретико-методологічних  і  теоретико-практичних  уявлень  про
ціннісно-смислові  аспекти  економічної  поведінки,  спроможних  впливати  на
якість життя, 4) інтелектуальний, фізичний, моральний потенціал Людини для її
успішного  професійного  вибору  з  відповідними  тематичними  економічними
поведінковими  моделями,  які  забезпечують  їй  життєвий  добробут  на  тлі
мінімізації наслідків негативних економічних ризиків;

 виокремити актуальні напрямки «Психології економічної поведінки» як окремої
структурної  смислової  складової  економічної  психології  і  водночас
міждисциплінарного  психологічного  знання,  які  визначають  Людині  гарантії
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внутрішньої  і  зовнішньої  безпеки  держави  у  поєднанні  з  волевиявленням,
розкриттям та задоволенням її творчого запиту в умовах нинішніх соціальних
викликів  і  загроз,  забезпечують  формування  продуктивної  економічної
свідомості;

 встановити  у  рамках  мікро–  та  макроекономічних  параметрів  психологічні
аспекти економічного управління, розподілу і  споживання,  кількісні та якісні
характеристики  потреб,  економічної  мотивації,  наслідки  впливу  глобальних
економічних тенденцій на економічну поведінку; 

 виокремити базовий різноплановий (монографії, підручники, посібники, статті
тощо) динамічний тематичний інформаційний масив (з домінуванням наукових
і  навчально-методичних  першоджерел  за  останні  п’ять  календарних  років,  а
також першоджерел, які уособлюють «класику психологічної науки»;

 визначити після завершення викладання навчального курсу основні пошукові
тенденції  у  розумінні  пізнавальних  пріоритетів  його  структурно-
функціонального  змісту  з  перспективою  вдосконалення  наявної  логістики,
поглиблення інформаційної бази та методики викладання.

3. Результати навчання за дисципліною
Унаслідок  опанування  змісту  навчальної  дисципліни  «Психологія

економічної  поведінки»  у  студентів  формуються  такі  навчальні
компетентності: 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 Здатність до аналітичного мислення і креативності.
 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 Здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо
 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 Здатність до розробляння та управління проектами.
 Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз

актуальних проблем психологічної науки та  практики.
 Здатність аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і

прикладних досліджень.
 Спроможність  до  самостійного  планування,  організації  та  здійснення

психологічного  дослідження  з  елементами  наукової  новизни  та
практичної значущості.

 Здатність  обирати  і  застосувати  валідні  та  надійні  методи  наукового
дослідження та доказові методики і техніки практичної діяльності.

4. Структура навчальної дисципліни



5
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Змістовий модуль 1. «Психологія економічної поведінки» як соціально-
психологічний та соціально-економічний науковий феномен (теоретико-
методологічний аспект)
Тема  1.  Пізнавальні
пріоритети  навчальної
дисципліни  «Психологія
економічної поведінки»

10 2 2 6

Тема  2.  Мотиви  у  системі
поведінкового економічного
моделювання

31 6 6 19

Модульний контроль 4
Разом 45 8 8 25
Змістовий модуль 2. «Психологія економічної поведінки» як соціально-
психологічний та соціально-економічний науковий феномен (теоретико-
практичний аспект)
Тема  3.  Економічна
поведінка  і  управління
економікою

8 4 4 0

Тема  4.  Економічна
поведінка  і  психологія
споживача

16 2 2 12

Тема  5.  Економічна
поведінка  і  проектування
індивідуального
професійного  життєвого
шляху

17 2 2 13

Модульний контроль 4
Разом 45 8 8 4 25
Підготовка та проходження 
контрольних заходів

30

Усього 120 16 16 8 50

5. Програма навчальної дисципліни
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Змістовий модуль 1.
«Психологія економічної поведінки» як соціально-психологічний та

соціально-економічний науковий феномен (теоретико-методологічний
аспект)

Лекція  1.  Функціональне  наукове  призначення  навчальної
дисципліни «Психологія економічної поведінки»

Структура  предмета навчальної  дисципліни  «Психологія  економічної
поведінки».  Типова  проблематика  і  завдання  навчальної  дисципліни
«Психологія  економічної  поведінки».  Актуалізація  проблематики  психології
економічної  поведінки  в  індивідуальному  життєвому  просторі  та
глобалізованому  світі. Поведінкові  економічні  формоутворення.  Поведінкові
економічні стратегії. Поведінкова економічна типологія.

Основні  поняття  теми:  економічна  поведінка,  психологія  економічної
поведінки, психологія праці.

Семінар  1. Психологія  економічної  поведінки  у  системах
загальнонаукового і психологічного знання.

Лекція 2. Мотивація економічної поведінки
Поведінкова мотивація у кризових ситуаціях.  Базові мотиви економічної

поведінки  (нагромадження,  «утримання»  передбачливість,  ощадливість,
прагнення  до  кращого,  прагнення  до  незалежності,  бажання  залишити
спадкоємцям  спадок;  інвестування).  Похідні  мотиви  економічної  поведінки
(одержання  доходу,  азарт,  ризик,  ігровий  мотив  «випередити  кулю»,
«перехитрити  натовп», «сплавити підроблену або стерту монету ближньому»).
Мотиви праці й споживання. Шкала грошової етики.

Основні  поняття  теми: базові  мотиви  економічної  поведінки,  похідні
мотиви економічної поведінки, праця, споживання.

Семінар 2. Мотивація економічної поведінки як рушійна сила розвитку
світоглядних особистісних і професійних настанов.

Лекція 3. Мотивація економічної поведінки (продовження)
Типологія  ощадних  мотивацій  громадян.  Еконономічні  рішення

(поведінкові  формоутворення,  поведінкові  стратегії,  поведінкова  типологія).
Економічний вибір і економічний  розрахунок. Економічний вибір і атрибуція.
Ризик і виграш (програш). Поведінкові особливості у кризових ситуаціях. 

Основні  поняття теми:  ощадна мотивація,  економічне рішення,  вибір,
розрахунок, ризик.  

Семінар 3. Індивідуальні та суспільні очікування у системі економічної
мотивації. 

Лекція 4. Мотивація економічної поведінки (продовження)
Гроші як предмет психологічних досліджень.  Ставлення особистості  до

грошей  (пізнавальні  аспекти:  соціально-економічний,  статусний,  віковий,
гендерний, етнічний). Вплив психологічних чинників на економічну поведінку
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у  ситуації  певної  грошової  маси  (масовидні  соціально-психологічні  явища,
фінансові ризики, цінні папери).

Основні  поняття  теми: гроші,  соціально-психологічні  явища,  цінні
папери.

Семінар 4. Гроші як предмет макроекономічних досліджень.

Змістовий модуль.
«Психологія економічної поведінки» як соціально-психологічний та

соціально-економічний науковий феномен (теоретико-практичний аспект)
Лекція  5.  Психологія  економічної  поведінки  і  психологія

менеджменту
Глобальні  психологічні  чинники  ефективної  діяльності  менеджера.

Типологія  та  морально-етичні  принципи  менеджменту  (взаємне  дотримання
службової  дисципліни,  узгодження  кадрових  питань,  нормалізація  взаємин,
взаємна довіра). Психологічний портрет підприємця (особливості  економічної
поведінки). 

Основні  поняття  теми: менеджмент,  психологія  менеджменту,
морально-етичні управлінські принципи.

Семінарське  заняття  5. Психологія  менеджменту  як  детермінанта
глобальної економічної поведінки.

Лекція  6.  Психологія  економічної  поведінки  і  психологія
менеджменту (продовження)

Професіограма  менеджера  (соціальні  ролі,  соціальна  культура,
управлінська майстерність, особистісно-професійні якості). Керівник як  зразок
економічної  поведінки  (психологічний  профіль:  особистісні,  інтелектуальні,
професійні, соціальні риси). Система мотиваторів економічної поведінки.

Основні поняття теми: керівник, економічні мотиватори, професіограма,
психограма. 

Семінарське заняття 6. Особливості  психології  економічної  поведінки
керівника (управлінця).

Лекція 7. Психологія споживача як різновид економічної поведінки
Чинники  споживацького  вибору  (прихильність,  комфорт,  гордість,

новизна,  потреба).  Типові  ефекти  споживацької  поведінки  («бендвегон»,
«сноб»,  «ефект  Веблена»,  «ціна-якість»,  «вірність  якості»).  Механізм
тимчасових  переваг  при  покупці.  Моделі  вибіркової  поведінки  споживача
(моделі Ф.Котлера,  Андріасена,  Нікосія,  Ховарда-Шеса).  Методи дослідження
економічної поведінки. Маркетингові дослідження споживачів. 

Основні  поняття  теми: ефект  споживацької  поведінки,  методи
дослідження, модель вибіркової поведінки, чинник споживацького вибору.

Семінар 7. Психологія споживача: правильний вибір? («за» і «проти»).

Лекція 8. Психологія економічної поведінки і вибір професії
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Основні  підходи  до  вибору  професії  (традиційна  модель,  факторний
аналіз).  Закономірності  розвитку ринку праці ХХІ ст. Задоволеність працею і
економічна  поведінка.  Професіоналізм   і  кар’єрний  успіх  у  виборі
індивідуального стилю економічної поведінки.

Основні поняття теми: вибір професії, задоволеність працею, кар’єра.
Семінар 8. Планування індивідуальної кар’єри та економічна поведінка.

6. Контроль навчальних досягнень

Таблиця 6.1
Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента
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Відвідування лекцій 1 4 4 4 4

Відвідування 
семінарських занять

1 4 4 4 4

Відвідування 
практичних занять

1 4 4 4 4

Робота на семінарському
занятті

10 4 40 4 40

Робота на практичному 
занятті

10 0 0 0 0

Виконання завдань для 
самостійної роботи

5 2 10 2 10

Виконання модульної 
роботи

25 1 25 1 25

Виконання ІНДЗ 30 0 0 0 0

Разом 19 87 19 87

Максимальна кількість балів: 174
Розрахунок коефіцієнта: 174 : 60=2,9 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.

Змістовий модуль 1.
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«Психологія економічної поведінки» як соціально-психологічний та
соціально-економічний науковий феномен (теоретико-методологічний

аспект)
Тема  1.  Пізнавальні  пріоритети  навчальної  дисципліни  «Психологія

економічної поведінки .
Проблеми:  1)  мікроекономічна  та  макроекономічна  психологія;

2) принципи «психології економічної поведінки».
Письмове завдання: 1) порівняльна характеристика предмету і завдань

мікроекономічної  та  макроекономічної  психології;  2)  принципи  «психології
економічної поведінки» і реальна поведінка громадян (опис будь-якого прикладу
економічної поведінки та його аналіз).

Тема 2. Мотиви у системі поведінкового економічного моделювання.
Проблеми:  1)  афективні  чинники  економічної  поведінки  (модальність,

інтенсивність, зміст емоцій, емоційно-споживчий вибір); 2) економічний вибір й
атрибуція; 2) мотиваційно-вольовий компонент економічної поведінки.

Письмове  завдання:  виокремити  смислові  зв’язки  у  функціональних
системах  «Афективні  чинники  економічної  поведінки»  –  «Мотиваційно-
вольовий компонент економічної поведінки».

Змістовий  модуль  2.  «Психологія  економічної  поведінки»  як
соціально-психологічний  та  соціально-економічний  науковий  феномен
(теоретико-практичний аспект)

Тема 4. Економічна поведінка і психологія споживача.
Проблеми:  1)  психологія  екстравертія  та  інтровертів;  3)  сенсорики  та

інтуїти; 3) етики та логіки; 4) соціотипи.
Письмове завдання: 1) розробити короткі психологічні характеристики

названих  груп  споживачів  (екстраверти,  інтроверти,  сенсорики,  інтуїти,
етики, логіки); 2) сформулюйте власне ставлення до «проблеми соціотипів».  

Тема 5. Економічна  поведінка  і  проектування  індивідуального
професійного життєвого шляху.

Проблеми:  Адаптація до праці. Соціалізація в організації. Співробітники
та супервізори.  Теорія  кар’єри Д.  Сьюпера (стабільна,  звичайна,  незвичайна,
кар’єра  з  множинними  пробами).  Професіоналізм  і  кар’єрний  успіх  (М.В.
Сафонова).  Гендерні  особливості  економічної  поведінки.  Основні  стадії  та
етапи  індивідуальної  кар’єри  (С.Н. Паркінсон).  Еволюція  індивідуальної
кар’єри  і  психологія  економічної  поведінки.  (А.Н.Толстой).  Трансформація
еволюції індивідуальної кар’єри і психологія економічної поведінки (Д. Осгуд).

Письмове  завдання:  спроектувати  особливості  економічної  поведінки
особистості у пізнавальному руслі будь-якої наукової парадигми. 

Критерії оцінювання самостійної роботи студента:
1) своєчасність виконання роботи  (1 бал);
2) правильність виконання роботи (повна – 2 бали, часткова – 1 бал);
3) обсяг виконаного завдання (достатній – 2 бали, обмежений – 1 бал).   



10

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Модульні  контрольні  роботи  виконуються  в  письмовій  комбінованій

формі. 
Таблиця 6.3.1

Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт
Змістовий блок і його

призначення
Форма Максимальна

кількість
балів

Перший (визначення якості 
володіння базовими поняттями)

запитання,  що
передбачає
стислу відповідь 

15

Другий (виявлення здатності до 
аналізу, синтезу, конкретизації й
узагальнення змісту навчальної 
дисципліни)

запитання,  що
передбачає
розгорнуту
відповідь

4

Третій (встановлення 
спроможності до застосування 
знань на практиці)

практичне
завдання 

6

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
Семестровий контроль проводиться у вигляді письмового екзамену.

Таблиця 6.4.1
Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю:

1. Предмет і завдання «Психології економічної поведінки». 
2. Актуалізація  проблематики  «Психології  економічної  поведінки» в
індивідуальному життєвому просторі та глобалізованому світі. 
3.  Психологія  економічної  поведінки  у  системах  загальнонаукового  і
психологічного знання. 
4. Психологія економічної поведінки і економічна психологія. 

Критерії оцінювання Максимальна 
кількість балів 

Повнота та правильність відповіді на перше теоретичне 
питання білету

15

Повнота та правильність відповіді на друге теоретичне 
питання білету

15

Правильність та аргументованість розв’язування 
психологічної задачі 

10

Разом 40 балів



11

5. Психологія економічної поведінки і психологія праці. 
6. Принципи «психології економічної поведінки». 
7. Поведінкові економічні формоутворення. 
8. Поведінкові економічні стратегії, 
9. Поведінкова економічна типологія. 
10. Загальнонаукові методи дослідження економічної поведінки. 
11. Економічні методи вивчення «психології економічної поведінки». 
12. Мотиваційно-вольовий компонент економічної поведінки. 
13.  Психологічний  портрет  підприємця  (особливості  економічної  поведінки).
14.. Етика та. ідеологія підприємництва. 
15. Поведінкова мотивація у кризових ситуаціях. 
16.  Базові  мотиви  економічної  поведінки  (нагромадження,  «утримання»
передбачливість,  ощадливість,  прагнення  до  кращого,  прагнення  до
незалежності, бажання залишити спадкоємцям спадок; інвестування). 
17.  Похідні  мотиви  економічної  поведінки  (одержання  доходу,  азарт,  ризик,
ігровий  мотив  «випередити  кулю», «перехитрити  натовп», «сплавити
підроблену або стерту монету ближньому»). 
18. Типологія ощадних мотивацій громадян. 
19. Еконономічні рішення. 
20. Вибір і розрахунок. 
21. Ризик і виграш (програш). 
22. Вибір й атрибуція. 
23. Афективні  чинники  економічної  поведінки  (модальність,  інтенсивність,
зміст емоцій, емоційно-споживчий вибір). 
24. Мотиви праці й споживання. 
25. Гроші  як  предмет  психологічних  досліджень  (макроекономічні
дослідження). 
26.  Ставлення  особистості  до  грошей  (аспекти:  соціально-економічний,
статусний). 
27.  Ставлення особистості до грошей (аспекти: віковий, гендерний, етнічний).
28. Шкала грошової етики. 
29. Вплив психологічних чинників на економічну поведінку (масовидні явища,
фінансові ризики, цінні папери). 
30. Психологія економічної поведінки і психологія менеджменту. 
31. Глобальні психологічні чинники ефективної діяльності менеджера. 
32. Типологія менеджменту. 
33.  Морально-етичні  принципи менеджменту (взаємне дотримання службової
дисципліни,  узгодження  кадрових  питань,  нормалізація  взаємин,  взаємна
довіра). 
34. Професіограма менеджера (соціальні ролі, соціальна культура, управлінська
майстерність, особистісно-професійні якості). 
35.  Керівник  як  зразок  економічної  поведінки  (психологічний  профіль:
особистісні, інтелектуальні, професійні, соціальні риси). 
36. Особливості психології економічної поведінки керівника. 
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37. Психологія економічної поведінки та психоінформатика.  
38. Психологія екстравертія та інтровертів. 
39. Сенсорики та інтуїти. 
40. Етики та логіки. 
41. Соціотипи. 
42.  Чинники споживацького вибору (прихильність, комфорт, гордість, новизна,
потреба). 
43.  Типові  ефекти  споживацької  поведінки  («бендвегон,  «сноба», «ефект
Веблена», «ціна–якість», «»вірність якості», «механізм тимчасових переваг при
покупці»). 
44.  Моделі  вибіркової  поведінки  споживача  (модель  Ф.Котлера,  модель
Андриасена). 
45.  Моделі вибіркової поведінки споживача (модель Нікосіа,  модель Ховарда-
Шеса). 
46. Психологія економічної поведінки і вибір професії. 
47. Основні підходи до вибору професії (традиційна модель, факторний аналіз).
48. Закономірності розвитку ринку праці ХХІ ст.). 
49. Адаптація до праці. 
50. Соціалізація в організації. 
51. Співробітники та супервізори. 
52. Задоволеність працею і економічна поведінка. 
53. Планування індивідуальної кар’єри (теорія кар’єри Д. Сьюпера). 
54. Професіоналізм і кар’єрний успіх. 
55. Гендерні особливості економічної поведінки. 
56. Основні стадії та етапи індивідуальної кар’єри (С.Н. Паркінсон). 
57.  Еволюція  індивідуальної  кар’єри  і  психологія  економічної  поведінки.
58. Трансформація  еволюції  індивідуальної  кар’єри  і  психологія  економічної
поведінки. 
59. Вимушена  економічна  поведінка  у  ринкових  умовах  ХХІ  ст.
60. Маркетингові  дослідження  споживачів і оцінювання  антифіскальної
економічної поведінки.

6.6. Шкала відповідності оцінок
Таблиця 6.6.1.

Шкала відповідності оцінок

Оцінка Кількість балів

Відмінно 100-90
Дуже добре 82-89
Добре 75-81
Задовільно 69-74
Достатньо 60-68
Незадовільно 0-59



7. Навчально-методична картка дисципліни

Навчально-методична картка дисципліни «Психологія  економічної поведінки»
для студентів спеціальності 053 Психологія

Разом: 120 год., лекції –16 год., семінарські заняття – 16 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 50 год. 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Назва модуля  «Психологія  економічної  поведінки»  як  соціально-
психологічний та соціально-економічний науковий феномен
(теоретико-методологічний аспект)

«Психологія  економічної  поведінки»  як  соціально-
психологічний  та  соціально-економічний  науковий
феномен (теоретико-практичний аспект)

Кількість балів за 
модуль  

87 87

Теми 
Лекцій

1. Функціональне наукове призначення навчальної дисципліни «психологія
економічної поведінки»  (1 бал).
2. Мотивація економічної поведінки (1 бал).
3.  Мотивація економічної поведінки (продовження) (1 бал).
4. Мотивація економічної поведінки (продовження) (1 бал).

1. Психологія економічної поведінки і психологія менеджменту (1 бал).
2.  Психологія  економічної  поведінки  і  психологія  менеджменту
(продовження) (1 бал).
3. Психологія споживача як різновид економічної поведінки (1 бал).
4. Психологія економічної поведінки і вибір професії (1 бал).

Кількість балів 4 4

Теми семінарів
1.  Психологія  економічної  поведінки  у  системах  загальнонаукового  і
психологічного знання  (11 балів).
2.  Мотивація  економічної  поведінки  як  рушійна  сила  розвитку
світоглядних особистісних і професійних настанов)  (11 балів).
3. Індивідуальні та суспільні очікування у системі економічної мотивації  (11
балів).
4. Гроші як предмет макроекономічних досліджень (11 балів).

1.  Психологія  менеджменту  як  детермінанта  глобальної  економічної
поведінки (11 балів).
2.  Особливості  психології  економічної  поведінки  керівника
(управлінця) (11 балів).
3.  Психологія  споживача:  правильний  вибір?  («за»  і  «проти»)  (11
балів).
4. Планування індивідуальної кар’єри та економічна поведінка (11 
балів).

Кількість балів 44 44
Теми 
практичних робіт

– –

Кількість балів – –
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Самостійна робота Тема 2. Мотиви у системі поведінкового економічного моделювання
(5 балів).

Проблеми:  1)  афективні  чинники  економічної  поведінки
(модальність,  інтенсивність,  зміст  емоцій,  емоційно-споживчий
вибір);  2)  економічний вибір й атрибуція;  2)  мотиваційно-вольовий
компонент економічної поведінки.

Письмове  завдання:  виокремити  смислові  зв’язки  у
функціональних  системах  «Афективні  чинники  економічної
поведінки»  –  «Мотиваційно-вольовий  компонент  економічної
поведінки».
Тема 2. Мотиви у системі поведінкового економічного моделювання
(5 балів).

Проблеми:  1)  афективні  чинники  економічної  поведінки
(модальність,  інтенсивність,  зміст  емоцій,  емоційно-споживчий
вибір);  2)  економічний вибір й атрибуція;  2)  мотиваційно-вольовий
компонент економічної поведінки.

Письмове  завдання:  виокремити  смислові  зв’язки  у
функціональних  системах  «Афективні  чинники  економічної
поведінки»  –  «Мотиваційно-вольовий  компонент  економічної
поведінки».

Тема 5. Економічна поведінка і психологія споживача (5 балів).
Проблеми: 1) психологія екстравертія та інтровертів; 2)

сенсорики та інтуїти; 3) Етики та логіки; 4) соціотипи.
Письмове завдання: 1) розробити короткі  психологічні

характеристики  названих  груп  споживачів  (екстраверти,
інтроверти,  сенсорики,  інтуїти,  етики,  логіки);  2)
сформулюйте власне ставлення до «проблеми соціотипів».  
Тема 6. Економічна  поведінка  і  проектування  індивідуального
професійного життєвого шляху  (5 балів).

Проблеми:  Адаптація  до  праці.  Соціалізація  в
організації.  Співробітники  та  супервізори.  Теорія  кар’єри  Д.
Сьюпера  (стабільна,  звичайна,  незвичайна,  кар’єра  з
множинними пробами). Професіоналізм і кар’єрний успіх (М.В.
Сафонова).  Гендерні  особливості  економічної  поведінки.
Основні стадії та етапи індивідуальної кар’єри (С.Н. Паркінсон).
Еволюція  індивідуальної  кар’єри  і  психологія  економічної
поведінки.  (А.Н.Толстой).  Трансформація  еволюції
індивідуальної  кар’єри і  психологія  економічної  поведінки (Д.
Осгуд).

Письмове  завдання:  спроектувати  особливості
економічної поведінки особистості у пізнавальному руслі будь-
якої означеної наукової парадигми. 

Кількість балів 10 10

Види поточного 
контролю

Модульна контрольна робота – 25 балів Модульна контрольна робота – 25 балів

Рейтингові бали Загальна кількість балів – 174
Коефіцієнт для переведення у 60-бальну шкалу – 2,9

Підсумковий контроль Екзамен - 40 балів
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8. Рекомендовані джерела

Основна література:
1. Бутко М.П. Економічна психологія / М.П. Бутко, А.П. Неживенко, – К. :

Центр навчальної літератури, 2016. – 230 с.
2..  Верт  Л.  Экономическая  психология.  Теоретические  основы  и

практическое применение / Л. Верт. – Х., 2013. – 432 с.
3.  Махсма  М.Б.  Економіка  праці  та  соціально-трудові  відносини  /

М.Б. Махсма. – К.: Видавництво Європейського університету, 2009. – 188 с.
4.  Чухно  А.  Актуальні  проблеми  розвитку  економічної  теорії  на

сучасному етапі / А. Чухно // Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 14–28.

Додаткова література:
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