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1 Поняття раціональності в експериментальній та 

поведінковій економіці: точки дотику та 

розходження 

37 3 2 1 - 34 

2 Поняття когнітивних евристик (cognitive 

heuristics), як механізму прийняття рішень 

економічними суб’єктами 

37 3 2 1 - 34 

3 Методологічні аспекти побудови 

експериментальних досліджень в 

мікроекономічних системах 

38 4 2 2 - 34 

4 Експериментальна перевірка функціональних 

гіпотез: чинники грабіжницького ціноутворення 

та дискримінації, основні постулати теорії 

суспільних благ 

38 4 2 2 - 34 

 Разом за семестр 150 14 8 6 - 136 

 Форма підсумкового контролю Залік 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аналітичної економіки та менеджменту,  

протокол від «_27__» _серпня___2019 р.  № _1_   

                       Керівник  кафедри                                                              Олена ПАРШИНА  

 

 



Мета вивчення навчальної дисципліни  «Поведінкова економіка»:  

формування у студентів 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. 

  

Передумови для вивчення навчальної дисципліни  «Економічна 

теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка».  

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Поведінкова економіка». 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні  знати: 

 

1) на понятійному рівні:  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;  

2) на фундаментальному рівні: методи та інструменти оцінювання і 

моделювання економічної поведінки; практичні аспекти застосування 

соціальних, когнітивних та емоційних чинників у різних сферах економічної 

діяльності; логіку та методику проведення економічних досліджень; 

3) на практично-творчому рівні: особливості міжчасового вибору та 

основні положення теорії перспектив; соціальні, когнітивні та емоційні 

чинники, що впливають на зміну ієрархії уподобань; соціально-психологічні 

та фізіологічні механізми прийняття рішень; евристики, фрейми та аномалії в 

економічній поведінці; 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та 

конструкції проблем застосування економічних законів; користуватися 

економічними поняттями і категоріями, бачити зв’язки між економічними 

явищами, розуміти закономірності їх розвитку; вирішувати тести та 

виконувати індивідуальні завдання; 

2) на алгоритмічному рівні: розкривати зміст економічних категорій 

та законів;  оперувати методами економічного аналізу в дослідженнях 

процесів та явищ економічного життя суспільства; 

3) на евристичному рівні: визначати сутність та структуру 

суспільного виробництва, досліджувати еволюцію форм його організації;  

порівнювати різні типи економічних систем, структуру та механізми їх 

функціонування; 

4) на творчому рівні: вичерпно, логічно та творчо викладати 

інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та 

дискутувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з проблем 

застосування законів із конкретними практичними питаннями регулювання 

виробничих відносин.  

 



 

Професійні компетентності за результатами вивчення «Ринок 

фінансових послуг»: 

ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та 

процесами 

ЗК2 – Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, 

розуміння предметної області і професії економіста 

ЗК4 – Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології для пошуку, оброблення, аналізу та використання інформації з 

різних джерел, у тому числі іноземною мовою. 

ЗК6 – Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ПК2 – Здатність аналізувати і структурувати економічні події та явища 

з точки зору знання сучасних теоретичних, організаційно-методичних основ 

економіки; 

ПК4 – Здатність до застосування цілісної системи математичних знань, 

методів математичного моделювання в професійній діяльності; 

ПК5 – Здатність правильно оцінювати особливості економічної та 

фінансової сфер, особливості діяльності окремого суб’єкта економічної 

діяльності, галузеву і регіональну специфіку; 

ПК6 – Здатність виконувати комплексні економічні розрахунки та 

аналізувати результати діяльності суб’єктів господарювання, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати 

перспективи їх розвитку; 

ПК7 – Здатність здійснювати економічну, фінансову, організаційну 

діагностику функціонування суб’єктів господарювання за всіма сферами 

діяльності; 

ПК9 – Здатність до опрацювання та використання облікової інформації 

в управлінні та оціночній діяльності. 

 

 

 

Обсяг навчальної дисципліни:  Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється 

щорічно).   

                                                          4  кредити ЄКТС (120 год.) 

 



Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ В 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТА ПОВЕДІНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ТОЧКИ 

ДОТИКУ ТА РОЗХОДЖЕННЯ 

Поняття економічної поведінки. Еволюція уявлень про людину в 

економічних теоріях. Поведінкова економіка як наука про прийняття 

економічних рішень, реальні економічні стосунки та економічну поведінку. 

Раціональність, раціональна та ірраціональна поведінка. Відмінності 

класичної та поведінкової моделей людини в економіці. 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ КОГНІТИВНИХ ЕВРИСТИК (COGNITIVE 

HEURISTICS), ЯК МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

ЕКОНОМІЧНИМИ СУБ’ЄКТАМИ 

Поняття й види когнітивних процесів. Свідомість і контроль дій. 

Сенсорно-перцептивні процеси. Пам’ять, мислення, мовна діяльність. 

Поняття комунікації. Когнітивні процеси в прийнятті економічних рішень. 

Закономірності сприйняття часу та простору. Види ілюзій. Сприйняття руху. 

Впізнавання та пригадування. Ефекти запам’ятовування. Теорія подвійного 

кодування. Увага, її види та особливості. Когнітивні обмеження. Обмеження 

процесів сприйняття. Обмеження процесів пам’яті. Феномени уваги та 

обмеження процесів мислення. 

 

ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В МІКРОЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМАХ 

 Евристики оцінки частоти та вірогідності. Вплив доступності події на 

подальший вибір. Ефект якоріння в евристиці доступності. Ретроспективне 

викривлення. Евристика моделювання. Егоцентризм в оцінюванні 

доступності. Евристика репрезентативності. Суб’єктивна ймовірність. 

Помилки логіки. Помилкове сприйняття випадковості. Вибірковість 

сприйняття. Вплив закону малих чисел. Репрезентативність в оцінках 

репрезентативності. Помилки умовиводу. «Необдумані» рішення. Помилки 

планування. Помилки в оцінюванні втрат. Надмірна впевненість у 

судженнях. Ігнорування ретроспективної рефлексії 

 

ТЕМА 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГІПОТЕЗ: ЧИННИКИ ГРАБІЖНИЦЬКОГО 

ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ, ОСНОВНІ ПОСТУЛАТИ 

ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ  

 Концепції прийняття рішень в умовах ризику. Концепція очікуваної 

корисності. Обмеження теорії Неймана-Моргенштерна. Міра неприйняття 

ризику ЕрроуПратта. Парадокс Алле. Нетранзитивність переваг в умовах 



ризику. Теорія перспектив Канемана-Тверскі. Основні постулати теорії. 

Функція цінності в теорії перспектив. Зміна переваг як адаптивний механізм 

саморегуляції поведінки. Ефекти ризикованого вибору. Ефект достовірності. 

Ефект ймовірності. Ефект відображення. Нелінійне оцінювання 

ймовірностей. Уникнення збитків. Неприйняття ризику як стереотип у 

поведінці інвесторів. Теорія перспектив у діяльності інших суб'єктів ринку. 

Вибір у ситуації вільного вибору. Вибір у ситуації елімінації варіантів. 
 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за навчальний семестр. 

 

З навчальної дисципліни «Поведінкова економіка» передбачено: 

для заочної форми навчання – залік. 

 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Розрахунок підсумкової оцінки з навчальної дисципліни: 

 

Для денної форми навчання: 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль  

 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100 

 

Для заочної форми  навчання: 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль 

 

ЗАЛІК (З)/ ЕКЗАМЕН (Е) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 20 ≤ 30 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100 

 

 



Для навчальної дисципліни  «Поведінкова економіка» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: поточний контроль 

(може проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування, 

колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи 

імітаційних ігор тощо, під час як навчальних занять, так і індивідуальної та 

самостійної роботи, зокрема з використанням системи управління 

дистанційним навчанням «Moodle»). 

 

 

 

Бали ПОЯСНЕННЯ 

5 Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 

рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 

завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 

заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 

глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики 

4 Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 

планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 

неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 

ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 

ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики 

3 Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 

напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками 

2 Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях 

не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 

сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 

подальшого усунення 

1 Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 

програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 

відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 

змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 

необхідними для розв’язання професійних завдань 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Поведінкова економіка» засобами 

діагностики знань  виступають: 



поточний контроль: опитування, тестування, письмові завдання; 

проміжний контроль: письмові контрольні роботи з окремих блоків 

тем, підсумковий контроль; 

підсумковий контроль - залік; 

подальший контроль - «зрізи» знань, кваліфікаційні завдання. 

Для денної форми навчання: 

 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль 

 

ЗАЛІК (З)/ ЕКЗАМЕН (Е) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100 

 

Для заочної форми навчання: 

 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль 

 

ЗАЛІК (З)/ ЕКЗАМЕН (Е) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 20 ≤ 30 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100 

 
 

Для навчальної дисципліни  «Поведінкова економіка» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: поточний контроль 

(може проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного тестування, 

колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи 

імітаційних ігор тощо, під час як навчальних занять, так і індивідуальної та 

самостійної роботи, зокрема з використанням системи управління 

дистанційним навчанням «Moodle»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Робочої програми  з навчальної 

дисципліни 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА 

 

Освітній ступінь   магістр               Спеціальність 051 Економіка 

на 2019/2020 навчальний рік 
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28 червня 1996 року // Відомості ВРУ.  1996.  № 30.  Ст. 141 
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1. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців: Закон України від 15.05.2003 № 755-IV // Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263 

2. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-
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(ВВР), 2000, N 36, ст.299 
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