
1. Назва модуля: Поведінкова економіка 
2. Код модуля: ЕСПН_6_ВВ1.2.14_6 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 6. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 38 (лекцій – 18 год., практичних занять – 20 год.). 
6. Лектор: Гарник Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: 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; 

уміти: 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; 4 застосовувати поведінкові моделі при 
здійсненні економічного прогнозування; застосовувати методи управління 
внутрішньою мотивацією та трудовою активністю; забезпечувати результативність, 
релевантність та достовірність економічних експериментів. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: економіка підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Поведінкова економіка в системі економічних наук. Психофізіологічні основи 

поведінки та нейроекономіка. Когнітивні процеси в регуляції поведінки. Психологія 
прийняття рішень в економіці. Внутрішня мотивація та механізми підтримки 
діяльності. Прийняття рішень в умовах ризику. Міжчасовий вибір та фреймінг. 
Евристики в прийнятті економічних рішень. Аномалії в економічній поведінці. 
Соціальні аспекти економічної поведінки. 

11. Рекомендована література: 
1. Ариели Д. Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, 

определяющие наши решения / Д. Ариели ; пер. с англ. П. Миронова. – М. : Манн, 
Иванов и Фербер, 2010. – 296 с. 

2. Канеман Д. Думай медленно - решай быстро / Д. Канеман. – М. : АСТ 
2014. – 653 с. 

3. Канеман Д. Принятие решений в неопределенности: Правила и 
предубеждения / Д. Канеман, П. Словик, А. Тверски ; пер. с англ. Х. : Изд. Институт 
прикладной психологии «Гуманитарный Центр», 2005. – 632 с. 

4. Пинк Д. Драйв: Что на самом деле нас мотивирует / Д. Пинк ; пер. с англ. 
– М. : Альпина Паблишер, 2013. – 274 с. 

5. Смит В. Экспериментальная экономика (комплекс исследований, по 
совокупности которых автору присуждена Нобелевская премия) / В. Смит ; пер. с 
англ., под научн. ред. Р. М. Нуреева. – М. : ИРИСЭН; Мысль, 2008. – 808 с. 



12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
– Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


