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пояснювальна записка

Високоефективна діяльність у сфері бізнесу й управління на су-
часному етапі неможлива без розуміння соціально-психологічних 
процесів, що супроводжують господарську діяльність.

Вивчення курсу економічної психології зумовлено необхідністю 
розуміння впливу економічних факторів на людину як суб’єкт гос-
подарських відносин, що охоплює сферу розподілу та споживання, 
підприємництва та товарно-грошового обміну.

Вивчення курсу економічної психології сприятиме більш глибо-
кому і сучасному розумінню економічних явищ з урахуванням їх пси-
хологічних складових, а також формуванню навичок використання 
деяких економіко-психологічних закономірностей.

Пропонована для вивчення дисципліна розглядає актуальні проб-
леми урахування особистісних якостей, моделей економічної по-
ведінки і психологічних закономірностей в господарській діяльності, 
що сприятиме вдосконаленню власної економічної поведінки.

тематичний  план  
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Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні проблеми  
економічної психології

тема 1. предмет і завдання економічної психології як галузі  
психологічної науки

Предмет та об’єкт економічної психології. Економічна психоло-
гія в системі наук. Структура економічної психології. Поняття про 
суб’єкт господарських відносин. Методи економіко-психологічних 
досліджень. Значення економічної психології для розуміння законів 
ринкових відносин.

Література [1; 5; 7; 28; 32]

тема 2. виникнення і розвиток економічної психології
Еволюція економіко-психологічних ідей у вітчизняній і зарубіж-

ній науці. Мікро-, мезо- та макроекономічні теорії. Концепція “еко-
номічної людини”. Психологічні проблеми обміну, розподілу та спо-
живання. 

Література [1; 2; 5; 7; 28; 32]
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тема 3. основні проблеми людського фактора в економіці  
та психологічні детермінанти економічної поведінки  
людини

Економічна поведінка та механізми її регуляції. Когнітивні, афек-
тивні та мотиваційні компоненти економічної поведінки. Ієрархія 
потреб та економічна поведінка. Адаптивна та дезадаптивна поведін-
ка. Фактори прийняття економічного рішення. Готовність до ризику. 
Мотиви споживання та трудової діяльності. Мотиви накопичення та 
збереження. Вплив емоцій на поведінку та прийняття рішення.

Література [1; 2; 3; 5; 7; 16; 28; 32]

Змістовий модуль ІІ. Соціально-психологічні особливості 
суб’єктів економічних відносин

тема 4. стратифікація суспільства: сприйняття економічної 
політики держави суб’єктами економіки

Економіко-психологічна адаптація. Економічне благополуччя та 
рівень життя. Індивідуально-психологічні умови адаптації до рин-
кових відносин. Тенденція зміни поведінки під впливом ринкових 
перетворень. Ставлення до приватної власності як центральна кате-
горія економіко-психологічного аналізу господарської діяльності у 
соціумі.

Література [4; 7; 11; 24; 25; 32]

тема 5. Фінансова психологія
Загальні закономірності поведінки на фінансовому ринку. Вплив 

психологічних факторів на фінансово-грошові відносини. Психоло-
гія ризику та управління фінансовими ризиками. Психологія збері-
гаючої поведінки. Ставлення до грошей та грошова поведінка. Гроші 
як об’єкт психологічної оцінки. Типи акцентованої поведінки щодо 
використання грошей.

Література [2; 3; 6; 7; 27; 31]

тема 6. психологія багатства та бідності
Проблема бідності та багатства у психології. Економічна деприва-

ція. Добровільна та вимушена адаптація до ринкових відносин. Пси-
хологічні причини бідності. Особистісні характеристики бідних.

Література [3; 4; 7; 11; 24; 25; 32]
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тема 7.  психологія платника податків
Форми поведінки платника податків. Податковий менталітет. 

Психологічний аналіз тенденції ухилення від податків. 
Література [3; 4; 7; 14–16]

тема 8. трудова поведінка особистості та механізми  
її регуляції

Трудова поведінка як соціальна та психологічна проблема. Пара-
метри трудової діяльності. Особистісні якості та результативність 
трудової діяльності. Задоволеність роботою. Безробіття та економіч-
на депривація. Особливості дезадаптованої поведінки.

Література [1; 3; 4; 9; 21]

Змістовий модуль ІІІ. Психологія підприємницької  
діяльності

тема 9. соціально-психологічні аспекти підприємництва
Об’єктивні психологічні передумови розвитку підприємницької 

діяльності. Етика підприємництва. Корпоративна етика. Еволюція 
соціокультурних стереотипів у підприємницькій поведінці. Психоло-
гічний образ підприємця. Моделі підприємницької поведінки.

Література [1–3; 7; 12; 15; 20; 23]

тема 10. особистісні детермінанти підприємництва
Суб’єктивні фактори розвитку підприємництва. Здібності до під-

приємницької діяльності. Психофізіологічний підхід до вивчення 
підприємництва. Психологічний портрет підприємця. Ставлення до 
ризику та інноваційний потенціал.

Література [1–3; 7; 12; 15; 20; 23] 

тема 11. культура підприємницької діяльності
Підприємницька діяльність і принципи її організації. Поняття, 

зміст і генезис організаційної культури в системі підприємництва. 
Підготовка до комерційних переговорів. Організація проведення пе-
реговорів. Культура поведінки бізнес-суб’єктів в умовах конкуренції. 
Ключові фактори успіху в конкуренції. Економічна психологія та уп-
равління.

Література [3; 4; 6–8; 20; 23]
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тема 12. конфлікти в підприємницькій діяльності
Причини конфліктів у підприємницькій діяльності. Взаємодія в 

конфліктній ситуації. Комерційні переговори та психологічна підго-
товка до них. Вибір оптимального стилю поведінки в кризових і кон-
фліктних ситуаціях.

Література [3; 7; 15; 16; 25; 29]

тема 13. психологічні аспекти економічної безпеки  
в підприємницько-господарській діяльності

Психологія комерційної таємниці. Безпечна поведінка. Стратегія 
фірми та помилки в управлінні. Безпека та психологічний клімат ус-
танови. Створення корпоративного іміджу.

Література [1; 3; 7; 16; 17; 25–27; 29]

Змістовий модуль IV.   Психологія споживача

тема 14. економіко-психологічні особливості ринкових  
відносин

Споживач та ринкова система. Ставлення до речей та власності. 
Речі та самоідентичність. Попит та пропозиція. Моделі ринку праці. 
Соціокультурні основи ринку праці.

Література [1–3; 7; 9; 12; 14; 24; 30]

тема 15. закономірності поведінки споживача
Моделі поведінки споживача. Принципи поведінки споживачів. 

Процес прийняття рішень споживачами. Модель процесу прийняття 
рішень. Вплив середовища та культури на поведінку споживача.

Література [1; 2; 7; 9; 12; 14; 30]

тема 16. індивідуальні детермінанти поведінки споживача
Прогнозування поведінки споживача. Вплив індивідуальних 

властивостей на вибір товару. Особистість та естетичні уподобання. 
Мотивація споживачів.

Література [1; 2; 7; 9; 12; 14; 30]

тема 17.  психологія реклами
Психологія ціноутворювання та реклами. Емоційний вплив рек-

лами. Цілі маркетингу та рекламних комунікацій. Позиціювання тор-
гових марок. Стратегії використання засобів реклами.

Література [1; 2; 7; 9; 12; 14; 16; 30]
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питання для самоконтролю

 1. Економічна психологія як галузь психологічної науки.
 2. Еволюція економіко-психологічних ідей у вітчизняній та за-

рубіжній науці.
 3. Когнітивні компоненти прийняття економічного рішення.
 4. Мотиваційна сфера економічної поведінки.
 5. Вольові компоненти економічної поведінки.
 6. Вплив емоцій на поведінку та прийняття економічного рішення.
 7. Вплив змісту емоцій на споживацький вибір.
 8. Ієрархія потреб та економічна поведінка.
 9. Індивідуально-психологічні умови адаптації до ринкових відно-

син.
 10. Економічна депривація.
 11. Психологічні причини бідності.
 12. Вплив психологічних факторів на фінансово-грошові відносини.
 13. Закономірності поведінки на фінансовому ринку.
 14. Типи акцентованої поведінки щодо використання грошей.
 15. Фактори, що впливають на ставлення до грошей.
 16. Психологія зберігаючої поведінки.
 17. Психологія ризику та управління фінансовими ризиками.
 18. Форми поведінки платника податків.
 19. Трудова поведінка як соціальна та психологічна проблема.
 20. Параметри трудової поведінки.
 21. Особистісні якості та результативність трудової поведінки.
 22. Безробіття та економічна депривація.
 23. Об’єктивні передумови розвитку підприємницької діяльності.
 24. Етика підприємництва та корпоративна етика.
 25. Еволюція соціокультурних стереотипів у підприємницькій по-

ведінці.
 26. Психологічний образ підприємця.
 27. Моделі підприємницької поведінки.
 28. Суб’єктивні передумови підприємництва.
 29. Здібності до підприємницької діяльності.
 30. Психологічний портрет підприємця.
 31. Ставлення до ризику.
 32. Психологічні аспекти економічної безпеки в підприємницько-

господарській діяльності.
 33. Психологія комерційної таємниці.
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 34. Безпечна поведінка в бізнесі.
 35. Корпоративний імідж та ідентифікація з фірмою.
 36. Безпека та психологічний клімат установи.
 37. Причини конфліктів у підприємницькій діяльності.
 38. Комерційні переговори та психологічна підготовка до них.
 39. Характеристика переговорних стратегій.
 40. Вибір оптимального стилю поведінки в кризових і конфліктних 

ситуаціях.
 41. Особистісна стратегія підприємницької діяльності.
 42. Структура особистісного потенціалу підприємницької діяльності.
 43. Мотивація підприємницької поведінки.
 44. Принципи поведінки в організаціях.
 45. Культура ділового спілкування та групова поведінка.
 46. Культура поведінки бізнес-суб’єктів в умовах конкуренції.
 47. Стратегії конкуренції.
 48. Економіко-психологічні особливості ринкових відносин.
 49. Споживач і ринкова система.
 50. Психологічні фактори, що впливають на вибір товару чи послуги.
 51. Моделі поведінки споживача.
 52. Психологічна характеристика покупця.
 53. Вплив особистісних характеристик на споживацький вибір.
 54. Психологія ціноутворення та реклами.
 55. Реклама та мода.
 56. Етапи прийняття рішення про покупку.
 57. Емоційний вплив реклами.
 58. Модель процесу прийняття рішень споживачем.
 59. Використання моделі прийняття рішень організаціями.
 60. Методи вивчення споживача.
 61. Фундаментальні принципи поведінки споживачів.
 62. Вплив аналізу поведінки споживачів на бізнес-стратегію.
 63. Маркетингові стратегії.
 64. Зовнішні фактори, що впливають на рішення споживача.
 65. Характеристика стадії усвідомлення потреби при прийнятті рі-

шення.
 66. Характеристика стадії прийняття рішення споживачем: пошук ін-

формації.
 67. Характеристика стадії прийняття рішення споживачем: оціню-

вання варіантів.
 68. Характеристика процесу покупки.
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 69. Стадія споживання.
 70. Стадія оцінки варіантів за результатами споживання.
 71. Типи процесу прийняття рішення при первинній і повторній по-

купці.
 72. Імпульсивні покупки.
 73. Фактор часу при покупці.
 74. Настрій споживача.
 75. Діагностика поведінки споживачів.
 76. Діти як споживачі.
 77. Вікові характеристики поведінки споживачів.
 78. Стиль життя та споживання.
 79. Мотиваційний конфлікт при споживанні.
 80. Вплив культури на споживання.
 81. Вплив сім’ї на споживання.
 82. Груповий та персональний вплив на споживання.
 83. Детермінанти успіху та невдач роздрібного продавця.
 84. Типи потреб споживача.
 85. Цілі маркетингу та рекламних комунікацій.
 86. Ефекти комунікацій в рекламі.
 87. Позиціювання торгових марок.
 88. Методи просування, які використовуються в торговлі.
 89. Стратегії використання засобів реклами.
 90. Культура організації підприємницької діяльності.

теми контрольних робіт

 1. Еволюція “людського фактора” в економічній науці.
 2. Психологічні особливості підприємницької діяльності.
 3. Еволюція соціокультурних стереотипів у підприємницькій по-

ведінці.
 4. Моделі підприємницької поведінки.
 5. Суб’єктивні передумови підприємництва.
 6. Психологічний образ підприємця.
 7. Об’єктивні передумови розвитку підприємницької діяльності.
 8. Ставлення до грошей представників різних груп.
 9. Вплив грошей на формування особистості.
 10. Гендерні особливості ставлення до грошей.
 11. Психологія бідності.
 12. Психологія багатства.
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 13. Етапи становлення реклами.
 14. Психологія сприйняття та рекламний бізнес.
 15. Цілі маркетингу та рекламних комунікацій.
 16. Ефекти комунікацій у рекламі.
 17. Стратегії використання засобів реклами.
 18. Емоційний вплив реклами.
 19. Моделі поведінки споживача.
 20. Економіко-психологічні особливості ринкових відносин.
 21. Психологічні фактори, що впливають на вибір товару чи послуги.
 22. Методи вивчення споживача.
 23. Діти як споживачі.
 24. Вікові характеристики поведінки споживачів.
 25. Вплив культури на споживання.
 26. Трудова поведінка як соціальна та психологічна проблема.
 27. Культура організації підприємницької діяльності.
 28. Культура організації міжнародного бізнесу.
 29. Безпечна поведінка в бізнесі.
 30. Економіко-психологічні особливості ринкових відносин.
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