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1 Мета викладання даної навчальної дисципліни полягає у формування 

знань теорії та практики поведінкової економіки, розуміння поведінкових 

закономірностей та їх впливу на перебіг економічних процесів, формування на 

цій основі професійних компетентностей у сфері прийняття економічних 

рішень. 

 

2 Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері дослідження поведінкової економіки; вивчення 

теоретичних положень поведінкової економіки; засвоєння правил, принципів, 

оволодіння інструментами та методами дослідження впливу поведінкових 

факторів на прийняття економічних рішень; удосконалення вмінь та навичок 

застосування поведінкових моделей у розвитку економічних відносин та 

управлінні економічними суб'єктами. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння: 

сутність, категорії та концепції поведінкової економіки; 

завдання та методи поведінкової економіки; 

відмінності традиційних та поведінкових економічних моделей; 

обмеження раціональної моделі та типові помилки в економічних 

рішеннях, що нею обумовлені; 

особливості міжчасового вибору та основні положення теорії перспектив; 

соціальні, когнітивні та емоційні фактори, що впливають на зміну ієрархії 

уподобань; 

соціально-психологічні та фізіологічні механізми прийняття рішень; 

евристики, фрейми та аномалії в економічній поведінці; 

методи та інструменти оцінки і моделювання економічної поведінки; 

практичні аспекти застосування соціальних, когнітивних та емоційних 

чинників в різних сферах економічної діяльності; 

логіку та методику проведення економічних досліджень. 

 

застосування знань і розумінь: 

здійснювати оцінку раціональності поведінки економічних суб’єктів; 

визначати та долати обмеження традиційної економічної моделі при 

вирішенні практичних економічних завдань; 

здійснювати оцінку впливу поведінкових чинників на діяльність 

економічних суб’єктів; 



застосовувати поведінкові моделі при здійсненні економічного 

прогнозування; 

застосовувати методи управління внутрішньою мотивацією та трудовою 

активністю; 

забезпечувати результативність, релевантність та достовірність 

економічних експериментів. 

 

4 Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Поведінкова економіка в системі економічних наук 

Тема 2. Психологія прийняття рішень в економіці 

Тема 3. Психофізіологічні основи поведінки та когнітивні процеси в 

регуляції поведінки 

Тема 4. Фактори зовнішнього впливу на поведінку економічних суб’єктів  

Тема 5. Фактори внутрішнього впливу на поведінку економічних 

суб’єктів 

Тема 6. Внутрішня мотивація та механізми підтримки діяльності 

Тема 7. Кількісні дослідження поведінки економічних суб’єктів 

Тема 8. Якісні дослідження поведінки економічних суб’єктів 

Тема 9. Поведінкова реакція покупців 

Тема 10. Процес прийняття поведінкових рішень 

Тема 11. Прийняття поведінкових рішень в умовах ризику 

Тема 12. Евристичні методи в прийнятті економічних рішень 

Тема 13. Аномалії в економічній поведінці 

Тема 14. Соціальні аспекти економічної поведінки, етика та соціальна 

політика 

 

5 Викладацький склад: ст.викл. Лижник Ю.Б. 


