
 

Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця 

Силабус вибіркової навчальної дисципліни  
«Економічна психологія» 

 

Спеціальність Усі 
Освітня програма Усі 
Освітній рівень третій (освітньо-науковий) 
Статус дисципліни Вибіркова 
Мова викладання Українська 
Курс / семестр 1/2курс, 1/2/3 семестр 
Кількість кредитів ЄКТС 5 
Розподіл за видами занять та 
годинами навчання 

Лекції – 20 год.   
Практичні (семінарські) – 20 год. 
Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Залік  
Кафедра Кафедра соціальної економіки, ауд. 217 (гол. корп.)              

тел. +38 (057) 702-12-87,  
сайт кафедри: http://www.kafse.hneu.edu.ua 

Викладач (-і) Лугова Вікторія Миколаївна, доцент, к.е.н 
Контактна інформація 
викладача (-ів) 

Viktoriia.Luhova@hneu.net 

 
Дні занять За розкладом 
Консультації Відповідно до графіку, ауд. 217 (гол. корп.); очні та 

дистанційні; індивідуальні  
Мета навчальної дисципліни  

Вивчення здобувачами теоретичних  засад економічної психології та набуття практичних 
навичок використання психологічного підходу до аналізу економічних явищ та процесів    

Передумови для навчання 
Перелік попередньо прослуханих дисциплін: статистика; креативна економіка, соціальна 
економіка і політика, регіональна економіка 

Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти економічної психології.  
Тема 1. Вступ до економічної психології.  
Тема 2. Економічна свідомість та економічна поведінка.  
Тема 3. Економічна соціалізація.  
Тема 4. Психологія споживання.  
Змістовий модуль 2. Практичні проблеми економічної психології  
Тема 5. Психологія грошей.  
Тема 6. Психологія багатства та бідності  
Тема 7. Психологія праці.  
Тема 8. Психологія підприємницької діяльності 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 

 
Сторінка курсу на платформі Мoodle 
(персональна навчальна система) 

Розміщено робочу програму, технологічну карту, 
лекції, практичні, домашні, контрольні  завдання, 

завдання для самостійної роботи, 
https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=7705 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 
Практичні завдання 60 
Поточні контрольні роботи 20 

Ділові ігри 10 
Індивідуальна творча робота 10 

Максимальна кількість балів 100 
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Політики навчальної дисципліни 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності 

(https://www.hneu.edu.ua/kodeks-akadem-dobrochesnosti/). 
Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, само 

плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ`єктивне 

оцінювання. Пропуски занять відпрацьовуються (усне опитування); невиконання самостійної 

роботи неприпустиме 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни  
 

 
Силабус затверджено на засіданні кафедри соціальної економіки  

«24» грудня 2021 р. Протокол № 6. 
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