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Силабус навчальної дисципліни 

«ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Економічна поведінка особистості 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

психологічний аналіз і прогноз економічної поведінки та 

підприємницької діяльності   

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

розуміти мотиви споживання та трудової діяльності; мотиви 

накопичення та збереження; психологічні фактори ставлення до 

грошей 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

визначати потенційно актуальні аспекти економічної поведінки як 

об’єкти психологічної експертизи; створювати моделі 

психологічного аналізу за обраним напрямком; застосовувати 

технології та методики психологічного консультування  

підприємницької діяльності  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: психологія економічної поведінки, психологія 

грошей, психологія споживання і споживчої поведінки, психологія 

багатства та бідності. 

Види занять: лекційні, практичні та тренінгові  

Методи навчання: інтерактивні методи (вправи, дискусії, 

рефлексії, аналіз реальних особистостей та ситуацій) із 

використанням фільмів, медіа та психодіагностичних методів) 

Форми навчання: заочна, очна 

Пререквізити Соціальна психологія, Психологія праці, Психодіагностика. 

Пореквізити Консультування індивідуальне та групове щодо складових 

економічної поведінки 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Репозитарій: Кафедра авіаційної психології 

(https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9109) 

Фонд НТБ НАУ 

Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія: 

навчальний посібник/ МОН України, Чернігівський національний 

технологічний університет.  – Київ: Центр учбової літератури, 

2016. – 232 с. 

Ложкін Г. В., Комаровська В. Л., Воленюк Н. Ю. Економічна 

психологія: навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп.  –

 Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2008. – 464 c. 

Лукаш Е. Я. Формування психологічної готовності майбутніх 

аудиторів до професійної діяльності: автореферат дисертації на 

здобуття наукового стуреня кандидата психологічних наук: 

19.00.07/ Інститут педагогіки і психології професійної освіти 

академії педагогічних наук України.  – Київ, 2007. – 22 с.  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9109


 

 
Фото за 

бажанням 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Мультимедійна аудиторія 8.1203, проектор, екран,  презентації,  

бланки тестів, асоціативні карти 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, який проводиться у письмовій формі у вигляді творчих 

проективних завдань   

Кафедра авіаційної психології  

Факультет ФЛСК 

Викладач(і) Яковицька Лада Савеліївна 

Посада: доцент кафедри 

Вчений ступінь: доктор психологічних наук 

Профайл викладача: 

Профіль Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OpC1qfIAAAAJ&hl=ru 

Профіль ORCID: orcid.org/0000-0002-6858-7704  

Профіль ResearchGate: 
https://www.researchgate.net/profile/Lada_Akovicka 

Профіль на сайті НТБ НАУ: http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci 

/teacher.php?id=%20%20%20%20%2012087 

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць): 

https://er.nau.edu.ua/simple-

search?query=%D0%AF%D0%BA%D0%BE 

%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C% 

D0%BA%D0%B0 

Тел.: 406-71-16 

E-mail: lada.yakovytska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1207 каб.  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

актуальний напрямок у роботі психолога в сфері бізнесу 

Лінк на дисципліну  
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