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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, відпові-

дних ЕСТS – 3 

Галузь знань:  

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 053 Психо-

логія 

Спеціалізація:  

Психологія особистісного, 

соціального та організаційно-

го розвитку 

Рік підготовки 

ІІ 

Семестр 

ІІІ, IV 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 90 

 

Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю – залік 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення: розвиток здатності виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та 

прогнозувати актуальні психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й роз-

витку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження 

(СК1), генерувати нові ідеї (креативність), розробляти та реалізувати інноваційні проекти, 

включаючи власні дослідження (ЗК3). 

Заплановані результати навчання: 

1. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогно-

зувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку осо-

бистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (РН6), 

зокрема: 

 виокремлювати та аналізувати психологічні проблеми економічної поведінки сучас-

ного фахівця та її соціально-психологічні чинники; 

 визначати тенденції економічної поведінки сучасного фахівця; 

 знати психологічні чинники корупційної поведінки та попереджати її в діяльності 

фахівця. 

2. Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-дослідницькі проекти у різних 

сферах суспільного життя, включаючи власні дослідження (РН5), зокрема: 

 ініціювати інноваційно-дослідницькі проекти, що актуалізують громадянську актив-

ність фахівця як чинник його конструктивної економічної поведінки; 

 уміти впроваджувати інноваційно-дослідницькі проекти, що сприятимуть психоло-

гічному благополуччю фахівців у процесі економічної поведінки; 

 приймати стратегічні рішення, оцінювати ризики та брати відповідальність за нас-

лідки проектів та досліджень; 

 розуміти взаємозв’язок економічної поведінки та соціального капіталу; приймати 

стратегічні рішення щодо економічної поведінки у контексті збільшення соціального капіталу; 

 уміти оцінювати ризики в реалізації прийнятих стратегічних рішень, у тому числі, 

визначати рівень довіри й корупції в економічних відносинах як чинників економічної поведі-

нки;  
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 виявляти здатність брати на себе відповідальність за наслідки ініційованих проектів і 

досліджень, прийнятих стратегічних рішень тощо. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Економічна поведінка сучасного фахівця та її соціально-психологічні 

чинники 

 

Тема 1. Економічна поведінка та прийняття економічних рішень сучасними фахі-

вцями. 

Економічна поведінка та її чинники (когнітивні, афективні, мотиваційно-вольові). Ри-

зики при прийнятті економічних рішень. Роль медіа у формуванні економічної поведінки су-

часного фахівця. Атрибуція в економічної поведінки. Емоції та звички при прийнятті економі-

чних рішень. Види економічних емоцій. Мотиви економічної поведінки. Заощадження дома-

шніх господарств. Альтруїстична поведінка. Порівняння альтернатив. Ризик та готовність ри-

зикувати. Ціна ризику та ризикова ситуація. Суперечливість та альтернативність як чинники 

прийняття ризикованого рішення. Прийняття економічних рішень в VUCA світі.     

  

Література:[6; 7; 8; 21; 22; 23; 26]. 

 

Тема 2. Довіра в економічних відносинах як чинник економічної поведінки 

Види довіри: обумовлена та безумовна, стратегічна та моралістична, спеціалізована та 

генералізована. Чинники довіри. Довіра інститутам. Довіра новинним медіа. Довіра держав-

ним інститутам як чинник податкової поведінки. Довіра в міжетнічних економічних відноси-

нах. Культури з високою довірою та культури з низькою довірою. Механізми контролю еко-

номічної поведінки в культурах з низькою довірою та в культурах з високою довірою. Інсти-

туційні та міжособистісні механізми контролю економічної поведінки. Довіра в економічних 

відносинах в VUCA світі. Ситуації економічної вразливості та економічна довіра. Важливість 

довіри для розвитку економіки.        

 

Література:[1; 10; 12; 13; 14; 17; 18]. 

 

Тема 3. Взаємозв’язок економічної поведінки та соціального капіталу 

Соціальний капітал та його застосування в політиці. Поєднання індивідуального і коле-

ктивного аспектів соціального капіталу. Соціальний капітал відносин і системний соціальний 

капітал.. Соціальний капітал відносин: соціальний капітал положення, соціальний капітал до-

віри, соціальний капітал забов’язань. Системний соціальний капітал: системний контроль, си-

стемна довіра, системна мораль. Функціонування соціального капіталу в різних спільнотах. 

Соціальний капітал в спільнотах іммігрантів і біженців.   

 

Література:[6; 7; 8; 16; 20; 21; 23; 25]. 

 

Тема 4. Психологічне благополуччя як чинник економічної поведінки. Грошові па-

тології.  

Економічна поведінка психологічно благополучної особистості. Психологічні причини 

боргів. Емоційна основа грошової патології: провина, контроль, безпека. Емоційне значення 

грошей: безпека, влада, любов і свобода. Безпека: скнари, подвижники, мисливці за знижка-

ми, колекціонери-фанатики. Влада: маніпулятори, будівники імперій, хрещені батьки. Любов: 

покупці любові, продавці любові, викрадачі любові. Свобода: покупці свободи, борці за сво-

боду. Причини грошових розладів. Чинники грошової поведінки.     
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Література:[3; 6; 7; 24; 27; 28 ]. 

 

Змістовий модуль 2. Громадянська активність фахівця як чинник конструктивної еко-

номічної поведінки 

 

Тема 5. Громадянська активність фахівця в забезпеченні конструктивної економі-

чної поведінки. 

Типи громадянської активності. Пасивна громадянська поведінка. Напівактивна грома-

дянська поведінка. Активна громадянська поведінка. Громадянська активність та соціальні 

медіа. Громадянська активність як чинник довіри до державних інститутів. Громадянська ак-

тивність як чинник ефективності впровадження реформ. Громадянська активність як чинник 

економічного розвитку. Громадянська поведінка як компонент громадянської ідентичності. 

Соціально-психологічна модель громадянської ідентичності.   

 

Література:[2; 6; 7; 8; 9; 11; 15; 17; 19; 21; 22]. 

 

Тема 6. Психологія корупційної поведінки та її попередження в діяльності фахівця. 

Соціально-психологічні детермінанти корупційної поведінки. Когнітивна психологія 

корупційної поведінки. Прийняття корупційних рішень. Влада та корупційна поведінка. Кла-

сифікація корупції: хабарництво, відкат, підкуп, здирництво, непотизм, фаворитизм. Концеп-

ція трансакційних витрат. Наслідки корупції: соціальні, економічні, владні, політичні, правові, 

міжнародні, психологічні. Попередження корупційної поведінки. Корупційна поведінка та до-

віра до влади та державних інститутів. Корупційна поведінка та соціальний капітал. Індекси 

корупції. Діяльність Transparency International.   

 

Література:[4; 5; 6; 7; 23].   

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о

 У тому числі 

л пр срс 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1.  

Економічна поведінка сучасного фахівця та її соціально-психологічні чинники 

Тема 1. Економічна поведінка та прийняття економічних рі-

шень сучасними фахівцями 

15 2 2 11 

Тема 2. Довіра в економічних відносинах як чинник економі-

чної поведінки 

15 2 4 9 

Тема 3. Взаємозв’язок економічної поведінки та соціального 

капіталу 

15 2 2 11 

Тема 4. Психологічне благополуччя як чинник економічної 

поведінки. Грошові патології. 

15 2 4 9 

Усього годин за змістовим модулем 1 60 8 12 40 

Змістовий модуль 2.  

Громадянська активність фахівця як чинник конструктивної економічної поведінки 

Тема 5. Громадянська активність фахівця в забезпеченні 

конструктивної економічної поведінки  

15 2 4 9 
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Тема 6. Психологія корупційної поведінки та її попередження 

в діяльності фахівця 

15  4 11 

Усього годин за змістовим модулем 2 30 2 8 20 

РАЗОМ: 90 10 20 60 
 

5. Теми та зміст практичних занять  
 

№ 

з/п 
Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  

Економічна поведінка сучасного фахівця та її соціально-психологічні чинники 

1.  Тема 1. Економічна поведінка 

та прийняття економічних рі-

шень сучасними фахівцями 

Аналіз професійних ситуацій, які містять тради-

ційні та інноваційні практики прийняття економі-

чних рішень 

2 

2.  Тема 2. Довіра в економічних 

відносинах як чинник еконо-

мічної поведінки 

Аналіз останніх соціологічних досліджень довіри 

як чинника економічного розвитку особистості, 

організації та держави  

4 

3.  Тема 3. Взаємозв’язок еко-

номічної поведінки та соціа-

льного капіталу 

Діагностика власного соціального капіталу та 

аналіз можливостей його розвитку 

2 

4.  Тема 4. Психологічне благо-

получчя як чинник економіч-

ної поведінки. Грошові пато-

логії 

Аналіз соціально-психологічних чинників грошо-

вих патологій  

4 

Усього годин за змістовим модулем 1  

Змістовий модуль 2.  

Громадянська активність фахівця як чинник конструктивної економічної поведінки 

5.  Тема 5. Громадянська актив-

ність фахівця в забезпеченні 

конструктивної економічної 

поведінки 

Розробка заходів громадянської активності в со-

ціальних мережах.  

4 

6.  Тема 6. Психологія корупцій-

ної поведінки та її попере-

дження в діяльності фахівця  

Розробка рекомендацій щодо попередження ко-

рупційної поведінки у професійних ситуаціях 

4 

7.  Усього годин за змістовим модулем 2  

Разом: 20 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 10 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 20 год.,  

з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 20 год. 

Усього  60 год. 
 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи спрямовані на фор-

мування і розвиток практичних умінь застосовувати теоретичні підходи психології економіч-

ної поведінки для самостійного дослідження актуальних проблем психології особистісного, 

організаційного та соціального розвитку відповідно до мети і завдань дисертаційної роботи. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповідно-
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го матеріалу перевіряються під час усного опитування, модульного (тестові завдання) і підсу-

мкового (залік) контролю знань, оформлення здобувачем проектів-презентацій та їх представ-

лення з використанням мультимедіа. 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 

Змістовий модуль 1.  

Економічна поведінка сучасного фахівця та її соціально-психологічні чинники 

Тема 1. Економічна поведінка та прий-

няття економічних рішень сучасними фа-

хівцями 

Проаналізуйте переваги раціонального та 

емоційного прийняття рішень в умовах сучас-

ного VUCA світу. Опишіть ризики раціональ-

ного та емоційного прийняття рішень.   

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Розробить рекомендації стосовно прийняття 

економічних рішень в організаціях приймаючі 

до уваги традиційні та інноваційні практики 

та норми.  
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Тема 2. Довіра в економічних відносинах 

як чинник економічної поведінки 

Проаналізуйте як встановлення і розробка за-

рубіжних контактів на індивідуальному рівні 

розширять ваші можливості та роль довіри в 

цьому процесі. Визначте чинники довіри в 

міжнародному економічному контексті. Про-

аналізуйте роль довіри в організаційному роз-

витку та можливі перешкоди.    

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Розробить принципи взаємодії в організації 

задля розвитку довіри та засоби подолання 

перешкод.  

9 

Тема 3. Взаємозв’язок економічної пове-

дінки та соціального капіталу 

1. Проаналізуйте фактори, що перешкоджають 

розвитку вашого соціального капіталу у кож-

ній сфері. Визначте роль соціального капіталу 

кожного із співробітників у розвитку соціаль-

ного капіталу організації, розширюючи її мо-

жливості. Розробить принципи взаємодії в 

організації, щоб у співробітників було бажан-

ня максимально вкладати ресурси власного 

соціального капіталу в соціальний капітал ор-

ганізації.  

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Розробіть план підвищення свого соціального 

капіталу в тих сферах, в яких вам його не ви-

стачає. Розробить принципи взаємодії в орга-

нізації, щоб у співробітників було бажання 

максимально вкладати ресурси власного соці-

ального капіталу в соціальний капітал органі-

зації. 

11 

Тема 4. Психологічне благополуччя як 

чинник економічної поведінки. Грошові 

Проаналізуйте економічні чинники психологі-

чного благополуччя. Проаналізуйте вплив 
9 
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патології грошових патологій на особливості економіч-

ної поведінки та прийняття економічних рі-

шень.  

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Розробить програму підвищення та збережен-

ня психологічного благополуччя в організації 

Усього годин за змістовим модулем 1 40 

Змістовий модуль 2.  

Громадянська активність фахівця як чинник конструктивної економічної поведінки 

Тема 5. Громадянська активність фахівця 

в забезпеченні конструктивної економіч-

ної поведінки 

Проаналізуйте яку роль відіграють соціальні 

медіа та соціальні мережі в розвитку вашого 

соціального капіталу та можливостях грома-

дянської активності. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Розробить алгоритм громадянської активності 

в соціальних мережах на конкретному прик-

ладі.  

9 

Тема 6. Психологія корупційної поведін-

ки та її попередження в діяльності фахів-

ця 

Чинники корупційної поведінки на рівні дер-

жави, організації та особистості.   

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Проаналізуйте види корупційної поведінки та 

її наслідки. 

Розробить стратегію протидії корупційної по-

ведінки в організації.  

11 

Усього годин за змістовим модулем 2 20 

Разом: 60 
 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Психологія економічної поведінки сучасного 

фахівця» використовуються проблемні методи навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 

 психологічна діагностика; 

 ситуаційні завдання («кейс-стаді»); 

 спільне навчання (робота у парах і малих групах). 
 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у фо-

рмі усного опитування та спостереження за активністю здобувачів PhD підчас обговорення 

лекційних питань. На практичних заняттях оцінюється активна участь в обговоренні проблем-

них ситуацій та виконанні завдань. 

Підсумковий контроль знань – залік. 
 

10. Критерії та шкала оцінювання 

 Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Пси-

хологія економічної поведінки сучасного фахівця», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 
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 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідов-

ність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення щодо експериментального методу в пси-

хології під час розв’язання індивідуально-дослідницьких завдань; 

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів застосування експерименталь-

ного методу в дисертаційній роботі. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 

завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розра-

хункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в ме-

тодиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим студентам, які виконали всі види навчальної ро-

боти, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами по-

точного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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Актуальні питання сучасної 

психології 

http://library.sspu.sumy.ua/wp-

content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf 

Проблеми сучасної психо-

логії 

http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246 

 

6. Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 
 

Назва  Офіційний сайт 

Верховна Рада України www.portal.rada.gov.ua  

Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua 

Інститут психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України 

http://psychology-naes-ua.institute/ 

Інститут соціальної і політичної пси- http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/ 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji
http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv
http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf
http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://psychology-naes-ua.institute/
http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/


Психологія економічної поведінки сучасного фахівця  

хології НАПН України 

Центр перспективних соціальних дос-

ліджень 

www.cpsr.org.ua 

Міжнародний проект Pathfinder з не-

дискримінаційних цінностей 

http://allinnetwork.eu/pathfinder/  

 

7. Соціальні мережі для співпраці вчених усіх наукових дисциплін: 

 Academia.edu: https://www.academia.edu/  

 ResearchGate:  https://www.researchgate.net/ 

 Соціальні мережі науковців (Scientific Social Community): https://www.science-

community.org/uk 

http://www.cpsr.org.ua/
http://allinnetwork.eu/pathfinder/
https://www.academia.edu/

