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Силабус навчальної дисципліни 

«ПСИХОЛОГІЯ ГРОШЕЙ І СЕКРЕТИ УСПІШНОГО 

БІЗНЕСУ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр (осінній/весняний) Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Метою викладання дисципліни є формування системи знань і 

практичних умінь взаємодії людини і такої енергетичної складової 

нашого життя як гроші; оволодіння методами свідомої орієнтації 

на досягнення успіху. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Ви мрієте стати бізнес-меном чи бізнес-леді? Тоді зрозумійте, що 

сучасний бізнес без психологічних знань – неможливий! Будете 

МАТИ уявлення про те, хто така людина бізнесу, про специфічні 

соціально-психологічні процеси в бізнесі. Продіагностуєте себе на 

наявність задатків і здібностей стати лідером! 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Конвергенція науки та бізнесу. Природа людських пристрастей, 

бажань, потреб і прагнень. Основні причини бідності та невдач: 

формування змін мислення на квантовому рівні! Мрії й установки 

на успіх! 

Будете ВМІТИ застосовувати психологічні поради для успішного 

ведення професійних та життєвих справ, ставити перед собою 

досяжні завдання та здобувати почуття задоволення і щастя від їх 

здійснення. Отримаєте досвід розвитку власної самосвідомості й 

самореалізації! 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Підготуєтесь до сучасного життя: практика тренування мислення, 

реінтерпретація негативного досвіду у позитив. Діагностика 

готовності до ризику та уникнення невдач, розвиток готовності до 

прийняття рішень. Практика взаємодії з грошима: духовна 

економіка. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Види занять: міжнародні ТОП-новини зі світу БІЗНЕСУ від 

успішних лідерів, психологічні тренінги навичок, ігрові вправи, 

діагностика основних особистісних та професійних якостей 

Методи навчання: практики мозкового штурму, медитація, 

релаксація, аутотренінги, та багато інших психологічних технік!!!! 

Форми навчання: очна, заочна (+онлайн-супровід) 

Пререквізити Основні знання середньої й вищої загальної освіти та здоровий 

глузд 



 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
1.Роль психолога в підвищенні конкурентоспроможності 

підприємства / Л.В.Помиткіна, О.М.Ічанська, О.В.Гірчук // ХІV-й 

Міжнародній науково-практичній конференції / „Вища освіта 

України у контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору», 18-20 листопада 2019 року в м. Київ . 
2.Дейнеко О.С. Отношение к деньгам у предпринимателей малого бизнеса.  – 

СПб.: Институт психологии РАН, 2008. – 344 с.  

3.Психология бизнеса. Теория и практика: учебник для магистров / под общ. 

ред. Н. Л. Ивановой, В. А. Штроо, Н. В. Антоновой. – М. : Издательство 

Юрайт, 2014. – 509 с.  

4.Змеев С. Метапсихология денег. Прнцип миллионера. – Издательство 

«Питер», 2017. – 110 с. 
Репозитарій НАУ: 

НМК  Психологічні технології в бізнесі" 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40654 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

8 корпус НАУ, поверх 12, мультимедійна ауд. 1203 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Усний (письмовий) залік / творча робота 

Кафедра аіаційної психології 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) Помиткіна Любов Віталіївна 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор психологічних наук 

Профайл викладача: 

https://www.researchgate.net/scientific-

contributions/2165223127_Lubov_Pomytkina 

Тел.: (099) 138-47-38 

E-mail: Lyubvit@bigmir.net 

Робоче місце: 8.1201 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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