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Силабус навчальної дисципліни 

«КОГНІТИВНА ЕКОНОМІКА» 

 

Освітньо-професійна програма: «Економіка підприємства» 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового 

компонента фахового вибору 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити/ 120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Прогнозування поведінкових ефектів, що виникають у процесі 

прийняття рішень економічними агентами, у тенденціях 

економічного розвитку та проєктування спрямованості їх впливу на 

структурні зрушення в економічних системах 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою вивчення курсу є формування комплексу знань теорії та 

практики поведінкової економіки, розуміння когнітивних 

закономірностей та їх впливу на перебіг економічних процесів, 

формування на цій основі професійних компетентностей у сфері 

прийняття економічних рішень. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

В результаті вивчення дисципліни студенти набувають 

− вміння передбачати та узагальнювати системні тенденції у змінах 

економічної системи; аналізувати впливи когнітивних змін та їх 

наслідки;  

− теоретичних знань основ забезпечення ефективності прийняття 

рішень в біхевіористичних процесах економічного розвитку; 

− практичних вмінь у застосуванні сучасних технології забезпечення 

ефективності розвитку і прогнозування впливів на результативність 

змін в економічній системі.  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність розуміння глобальних явищ і процесів. Здатність до 

вирішення економічних проблем й прийняття управлінських рішень. 

Здатність до здійснення досліджень із застосуванням системного 

мислення.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поведінкова економіка в системі економічних 

наук. Психофізіологічні основи поведінки та нейроекономіка. 

Когнітивні процеси в регуляції поведінки. Психологія прийняття 

рішень споживачем. Внутрішня мотивація та механізми підтримки 

діяльності. Прийняття рішень в умовах ризику. Точки відліку та 

фреймінг. Евристики в прийнятті економічних рішень. Методи 

впливу на економічну поведінку. Соціальні аспекти економічної 

поведінки 

 

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 



Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані під час вивчення дисциплін 

«Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства», 

«Проектний консалтинг», а також отримані на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти.  

Пореквізити Знання основ поведінкової  економіки можуть бути використані під 

час вивчення дисциплін «Управління ресурсними потоками 

підприємства», «Бізнес-проектування розвитку підприємства», 

«Управління розвитком компанії»; формуються навички, необхідні 

для  проходження практик та написання магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Касьяненко В. О., Старченко Л. В. Моделювання та 

прогнозування економічних процесів: навчальний 

посібник.  Суми: Університетська книга, 2016. 185 с. 

2. Сисоєва С. О., Поясок Т. Б.Хрестоматія з психології та 

педагогіки: навчальний посібник. Кременчук:ПП Щербатих 

О.В.,2008. 400 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, практичної підготовки, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диф.залік, модульний контроль,  тестування 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ВОВК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: доцент 

 

 

 

 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Kk_YVogAAAAJ&hl=u

k&authuser=1 

Тел.: 097-101-17-67 

E-mail: Olha.vovk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.415 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338967&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338967&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=338967&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=199349&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=199349&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=199349&lang=uk-UA

