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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Економічна психологія» складена 

відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки 

першого рівня (бакалаври), спеціальності 053 Психологія. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: економічна свідомість, 

варіативні моделі економічної поведінки; соціокультурні аспекти економіч-

ної поведінки та ринків праці; психологічні закономірності господарської ді-

яльності; особливості монетарної поведінки індивідів; психологія підприєм-

ницької діяльності, споживча поведінка та ін. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових моду-

лів: 

1. Введення в економічну психологію 

2. Економічна психологія грошей та фінансової поведінки людини. 

3. Психологія підприємницької діяльності та економічної поведінки на 

ринку праці.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальний курс дисципліни «Економічна психологія» відноситься до 

вибіркових компонентів освітньої програми та Циклу професійної  підготов-

ки професійної підготовки бакалаврів психологічного факультету і включає 

сплановані та рівномірно розподілені складові теоретичної та практичної під-

готовки.  

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу: Навча-

льний курс дисципліни «Економічна психологія» відноситься до вибіркових 

компонентів освітньої програми та Циклу професійної підготовки бакалаврів 

психологічного факультету і включає сплановані та рівномірно розподілені 

складові теоретичної та практичної підготовки.  

Мета: ознайомлення здобувачів психологічної освітиіз основними тео-

ретичними положеннями в галузі економічної психології та формування 

практичної готовності до здійснення професійних психологічних функцій у 

сфері економічної діяльності. 

Завдання: 

- ознайомити студентів з проблемами сутності, змісту, закономірностей про-

цесів і механізмів економічних явищ з урахуванням їх психологічних складо-

вих; 



4 

 

- ознайомити студентів з основними проблемами впливу економічних факто-

рів на людину як суб’єкт господарських відносин, що охоплює сферу розпо-

ділу та споживання, підприємництва та товарно-грошового обміну;  

- формувати навички використання деяких економіко-психологічних законо-

мірностей у особистісно-професійної діяльності; 

- ознайомити студентів зі сучасними теоріями економічної поведінки; фор-

муванням, розвитком та патології особистості у грошової сфері; 

- формуватиздатність до аналізу умов і факторів, що сприяють прогресивно-

му розвитку особистості у грошової сфері.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а)загальних(ЗК): 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

в)спеціальних фахових(СК) 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел  

СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 

формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 

властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють 

характер їх індивідуального функціонування та розвитку 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен 

знати: 

- ключові поняття, теорії та закономірності, що складають категорійний 

апарат економічної психології;  

- психологічні механізми та закономірності економічної поведінки індивіда 

та соціальної групи; 

- принципи використання психологічних знань для вирішення проблем, що 

виникають у сфері господарської діяльності; 

вміти: 

- аргументовано викладати власні погляди на актуальні проблеми економіч-

ної психології; 

- глибоко аналізувати психологічні закономірності економічної діяльності 

різних суб’єктів господарювання; 

- використовувати психологічні знання при реалізації професійних функцій 

у сфері виробничої діяльності; 
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- використовувати діагностичні методи для вивчення психологічних аспек-

тів економічної діяльності на рівні індивіда, соціальної групи, виробничого 

колективу. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання  

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 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 

завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить 4 кредитів ЄКТС. 

 

2.Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Введення в економічну психологію 

Тема 1. Еволюція економіко – психологічних ідей. Період нероздільно-

сті економічного і психологічного знання, коротка історія економічної пси-

хології.  Еволюція людського чинника в економічній науці, «економічна»  і 

реальна людина. 

 

Тема 2. Об'єкт, предмет, завдання і методи економічної психології. 

Зв'язок економічної психології з іншими галузями науки: загальною і соціа-

льною психологією, соціологією, макро- і мікроекономікою. Методи: спосте-

реження, експеримент, анкетування, опитувальники і інтерв'ю, тестування, 

математико – статистичні методи обробки даних і традиційний економічний 

експеримент. 

 

Змістовний модуль 2. Економічна психологія грошей та фінансової 

поведінки людини. 

Тема 1. Загальні проблеми психології грошей. Історія виникнення та 

види грошей.  Соціокультурні особливості відношення до грошей. Відно-

шення до грошей у різних соціальних груп, стратифікація людей по відно-

шенню до величини оплати праці, гроші як мірило стосунків між людьми і 
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країнами. Відношення до грошей у основних філософських і релігійних течі-

ях. 

Тема 2. Вплив грошей на формування особи. Етапи формування від-

ношення до грошей. Вплив вольових якостей на відношення до грошей, вза-

ємозв'язок самооцінки з грошовою поведінкою. Економічна соціалізація. 

Грошові типи особистості. Гендерний аспект психології грошей. Грошова 

поведінка у партнерських стосунків. Питання «довіри» на прикладі фінансо-

вих пірамід. Психологічний аналіз грошових прикмет. 

 

Тема 3. Класичні напрями психології у вивченні феномену грошей. 

Види і причини грошової патології. Гемблінг. Емоційна основа грошової па-

тології: безпека, влада, любов, свобода. Чинники та корекція боргової пове-

дінки та клептоманії. Жадібність та щирість: методики дослідження. 

 

Тема 4. Визначення багатства і бідності. Гроші як символ багатства і 

бідності. Багатство і бідність в суспільній свідомості. Економічна ідентич-

ність багатих і бідних.  

 

Тема 5. Споживча поведінка. Психологічні, соціальні, соціокультурні 

та маркетингові особливості споживчої поведінки. Мода. Шоппінг. Реклама. 

Престижне споживання. Засоби впливу на споживчу поведінку: автоматичне 

реагування. 

 

Змістовний модуль 3. Психологія підприємницької діяльності та 

економічної поведінки на ринку праці.  

Тема 1. Смислові межі поняття «ринок праці». Об'єктивна і суб'єктивна 

сторони ринку праці, моделі ринку праці. Характеристика ринків праці з різ-

ними соціокультурними регуляторами поведінки.  Вплив соціокультурних 

чинників на психологію стосунків в тріаді: працівник, працедавець, держава. 

Вплив на формування ринків праці фольклору, релігійних та філософських 

концепцій. 

 

Тема 2. Підприємництво як діяльність. Психологічні бар'єри до підпри-

ємництва. Психофізіологічний підхід до дослідження підприємництва. Моти-

вація підприємницької діяльності, потреба в досягненні, потреба власті, від-

ношення до незалежності. Сприйняття риска підприємцями. Психологічний 

портрет підприємця. Психологічні моделі підприємництва, загальні риси під-

приємців. Психологічні типи підприємців. Підприємець і менеджер – схо-

жість і відмінність. Особистісні особливості підприємця. Стиль і характер 
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виховання в  сім‘ї, процеси соціалізації та їх формуючий вплив на особис-

тість майбутнього підприємця. Психотипи підприємців і комплексне уявлен-

ня про підприємницьку діяльність. Сучасні дослідження гендерного аспекту 

підприємницької діяльності. 
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3. Рекомендована література 

Основна 

1. Бутко М.П. Економічна психологія. Київ: «Центр учбової літератури», 

2016. 232 с. 

2. Дейнека О.С. Экономическая психология. Санкт-Питербург: Изд- во 

СПбУ, 2000. 160 с.  

3. Ложкін Г.В., Спасєнніков В.В., Комаровська В.Л. Економічна психологія: 

Навчальний посібник. Київ: ВД «Професіонал», 2004. 304 с.  

4. Організаційна психологія. Економічна психологія// Режим доступу: 

http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep 

5. Экономическая психология / под ред. И.В. Андреевой. Сакт-Питербург: 

Питер, 2000.  

Додаткова 

1. Акперов И. Г. Психология предпринимательства. Москва: Финансы и ста-

тистика, 2003. 544 с.  

2. Андерсен Р. Акулы и дельфины: Психология и этика российско–

американського делового партнерства. Москва: Дело–ЛТД, 1994. 208 с. 

3. Белкин А. Запах денег. Москва: Терра, 2000. 400 с.  

4. Бех І.Д. Виховання особистості: у двох книгах. Книга друга. Особистісно-

орієнтований підхід; науково-практичні засади. Київ: Либідь, 2003. 344 с.  

5. Блэкуэлл Д., Поведение потребителей.Сакт-Питербург: Питер, 2002. 624 с. 

 6. Богиня Д. Трансформаційні процеси в системі формування національного 

ринку праці: інституційний аспект// Україна: аспекти праці. 2005. № 1. С. 3–.  

7. Бункина М.К. Экономика и психология. На перекрестке наук. Москва.: Де-

ло и Сервис, 1999. 

8. Бутенко, Н. В. Маркетинг Київ.: Атіка, 2006. 300 с. 

 9. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму.Наш формат, 2018. 216 с. 

10. Верт Л. Экономическая психология. Теоретические основы и практиче-

ское применение. Харків, 2013. 432 с.  

11. Ермолаева Е.П., Ермаков А.Г, Спасенников В.В.. Экономическая психо-

логия предпринимательской деятельности. Москва., 1999  

12. Ильин В.И. Поведение потребителей. А.Г. Ермаков, В.В. Спасенни-

ков.Сакт-Питербург: Питер, 2003. 232 с.  

13. Ильин В.И. Потребление как дискурс: Учебное пособие. СПб.: Интерсо-

цис, 2008. 446 с. 

 14. Карамушка Л. М. Психологія  

: навчальний посібник. Київ: Міленіум, 2003. 344 с. 

15. Канеман Д., Рациональный выбор, ценности и фреймы. // Психологиче-

ский журнал.  2003.  Т. 24.  № 4.С. 31−42 

http://selfmoney.narod.ru/kanem.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
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16. Канеман Д. Принятие решений в неопределенности: Правила и 

предубеждения.Харьков: Гуманитарный центр, 2005.  632 с.  

17. Канеман Д. Думай медленно, решай быстро. Москва: АСТ, 2013.  625 с. 

18. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Москва: Гелиос 

АРВ, 2002. 494 с 

19. Китов А.И. Экономическая психология. Москва: Экономика, 1987. 303 с. 

20. Клюшкина О. Воля к игре: Исследование игроков казино. / Логос. 2000. 

№4 

21. Ковалев С.Г. Социально – культурный подход в исследовании рынка тру-

да. Сакт-Питербург: СПбГУЭФ, 1999 с.  

22. Культурология. Курс лекций / под ред. А.А. Радугина. Москва: Центр, 

2001. 304 с. 

23. Лейбенстайн X. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и 

эффект Веблена в теории покупательского спроса // Теория потребительского 

поведениям спроса / Под ред. В.М.Гальперина; пер. с англ. Сакт-Питербург, 

1993. 

24. Ложкин ГВ, Спасенников В.В. Экономическая психология. Київ: ВД 

«Профессионал», 2006.  400 с.  

25. Майерс Д. Социальная психология.  Сакт-Питербург: «Питер», 1998. 682 

с. 

26. Максимов Б.В. Психология бизнеса и предпринимательства.Київ.: Про-

фессионал, 2005. 256 с 

27. Маршалл А. Основы экономической науки: пер. с англ.Москва: Эксмо, 

2007. 832 с.  

28. Наполеон Х. Думай и богатей. Киев, 1995. 

29. Общество без доверия / под ред. Е. Головахи, Н. Костенко, С. Макеева.  

Київ: Інститут социологии НАН Украины, 2014. 338 с. 

30. Пономарев О.Б. Психотипы предпринимателей и комплексное представ-

ление о предпринимательской деятельности // Российское предприниматель-

ство. 2016. Т. 17. № 9. С. 1105-1118. 

31. Проблемы экономической психологии. Том 1 / отв. ред. А. Л. Журавлёв, 

А. Б. Купрейченко. Москва: Институт психологии РАН, 2004. 620 с.  

32. Посыпанова О. С. Экономическая психология: психологические аспекты 

поведения потребителей. Монография. Калуга, Изд-во КГПУ им. 

К. Э. Циолковского, 2012. 296 с. 

33. Семенов М.Ю. Психосемантическое исследование понятия «деньги»: 

гендерный и возрастной аспекты // Омский научный вестник. 2009. № 78-3. 

С. 124-127. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Усне опитування, перевірка конспектів, поточне оцінювання, завершальний 
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