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1Загальнаінформація 
 

Назвадисципліни ОСНОВИПСИХОЛОГІЇКОМЕРЦІЙНОЇДІЯЛЬНОСТІ 
Викладач БойкоСвітланаВолодимирівна,викладач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної 

кібернетики 
 

 

 

Контактнийтелефон +38(050)513-78-32 

Е-mail: svetlianaboyko@gmail.com 
Консультації очні – відповідно до затвердженого графіка консультацій; 

онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформі Zoom(за запитом 
здобувача) 

Система дистанційного навчання 

 

moodle.kntu.kr.uaDistancelearningCNTU 

 
2. Анотаціядодисципліни 

 
Психологія комерційної діяльності – галузь психології, що вивчає психологічні явища, пов'язані з діяльністю людей, яка орієнтована 

наотриманняприбутку.Психологія комерційної діяльності як окрема галузь 
психологіївиникланаперехрестісоціальноїпсихології,психологіїуправління,психологіїпрацітаекономічноїнауки.Феномени економічної психології 
– когнітивні й афективні характеристики економічної поведінки, мотивація, вплив соціуму на економічнуповедінку і навпаки. Важливо 
відзначити, що ці феномени пов'язуються з реаліями економічного життя: прийняттям господарських рішень, 
маркетингом,податковимипроблемами, стратегієюдосягненняприбуткутощо. 
 
 

3.Метатазавданнянавчальноїдисципліни 

mailto:svetlianaboyko@gmail.com�


 
Мета дисципліни: формування системи знань щодо базових категорій психології, методологічних аспектів організації 

комерційноїдіяльностізурахуваннямвпливуспілкуваннятаміжособистіснихвідносин,психологічнихпроблемприйняттярішень,психологічнихаспекті
в поведінкиспоживачів. 
 

Завдання:вивченняісторичногорозвитку,основнихпонятьтахарактеристикпсихології,загальнихзакономірностейпсихічнихпроцесів, а також 
методів та методик отримання знань про психічні процеси, властивості та стани людини задля тривалого та успішногоздійсненнякомерційної 
діяльності. 

Предметнавчальноїдисципліни: психологічнізакономірностіекономічноїповедінкилюдини,пов’язанізіздійсненнямкомерційноїдіяльності. 
4. Формат дисципліни 

Для денної форми навчання: 
Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних презентацій у поєднані з 

практичними роботами, виконанням самостійно підготовлених завдань. 
Формат очний (offline / Facetoface). 

Для заочної форми навчання: 
Формат очний (offline / Facetoface), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
 

BlendedLearning – викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в 
якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп’ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи, он лайн 
консультування тощо. 
 

5.Результатинавчання 
 
У результаті вивчення даного курсу здобувач повинен  

знати:  
• історіютасучаснийстансвітовоїпсихології,атакожспецифікурозвиткуісучаснийстанпсихології;іменавідомихпсихологівіїхвнесокусвітову

наукуувигляді теорій,моделей, законів, методів,феноменівтощо; 
• предмет,об'єкти,цілітазавданняпсихологіїякнаукипромислення,поведінкуідіяльністьлюдей;структурупсихікиякпредметапсихології; 
• загальнізакономірностіпсихічнихпроцесів,характеристикипсихічнихстанів 

іпсихічнихвластивостейлюдинивсистеміекономічнихвідносин;психологічніпроблемиприйняття рішень,утому числі економічних,вумовах 
інформаційноїневизначеності; 

уміти:  
• відрізнятидоведенінауковіфакти,законитазакономірностівіднеперевіренихгіпотезіпсевдонауковихтверджень; 
• формулюватисвоїпрофесійніпроблемиізавданнямовою,зрозумілоюпсихологам; 
• психологічнопояснюватитічиіншіявища,щовиникаютьувласнійпрофесійнійдіяльності,використовуючитерміни,поняттятакатегоріїпсих

ології; 
• орієнтуватисяупсихологічнихпроблемах,щовиникаютьусферісоціально-економічнихпроцесів,тавирішуватиїхза допомогою 

методівпрактичноїпсихології; 



• вибудовуватипсихологічноефективнівзаєминизколегамипороботі; 
• передбачатиізапобігатиконфліктніситуаціїміжособистісногоспілкування; 
• знаходитисередчленівколективунайбільшталановитихіздібнихфахівцівідопомагатиїмурозкриттіїхпотенціалувсферібізнесу,економік

и,фінансівта іншихобластяхпрофесійної діяльності; 
• практичніприйомисаморегуляціїпсихікизметоюзниженняступенясхильності до негативнихстресовихтаемоційнихстанів; 
• прийоми швидкого запам’ятовування (мнемотехніки) інформації, необхідної для прийняття ефективних рішень у сфері 
економіки,комерційної діяльності, маркетингу та суміжних областях; формування просування та реклами товарів і послуг у сфері своєї 
професійноїдіяльності;управліннята ефективноїорганізації колективної професійноїдіяльності; 
• широкий спектр даних з різних галузей психології, а також суміжних гуманітарних наук, що необхідні дляприйняття 

ефективнихуправлінськихрішеньусфері комерційної діяльності; 
• психолого-педагогічнінавичкивихованняуколегпороботіпочуттяпрофесійноїгідності,соціальноївідповідальності,справедливості. 

Набутисоціальнихнавичок(soft-skills): 
- здійснюватипрофесійнукомунікацію,ефективнопояснюватиіпрезентуватиматеріал,взаємодіятивпроектнійдіяльності;  
- небайдужеставленнядоучастіугромадськихсуспільнихзаходах,спрямованихнапідтримку здоровогоспособужиттяоточуючих. 

 
6.Обсягдисципліни 

 
Видзаняття Кількістьгодин 

Лекції 28 
Практичнізаняття 28 
Самостійнаробота 64 

Всього 120 
 
 

7. Ознакидисципліни 
 

Рік 
викладання 

Курс 
(рік навчання) 

Семестр Кількість 
кредитів/годин 

Кількість 
змістовихмодулів 

Вид 
підсумкового контролю 

Нормативна/ 
вибіркова 

2021/2022 ІІІ 8 4 / 120 2 Іспит Вибіркова 

 
 

 
 
 



7. Пререквізити 
 
Враховуючи послідовність накопичення знань 

таінформації,дисципліна«Основипсихологіїкомерційноїдіяльності»вивчаєтьсяпіслявикладаннядисциплінзагальноїпідготовки,такихяк«Філософія»
,«ІсторіятакультураУкраїни»,«Вступдофаху» тощо. 

 
7 Технічнейпрограмнезабезпечення/обладнання 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон або планшетний комп’ютер)для оперативної комунікації з адміністрацією 
тавикладачами з приводу проведення занять та консультацій, самостійної та наукової роботи. У міжсесійний період комп’ютерну техніку 
(звиходомуглобальнумережу)таоргтехнікудлякомунікаціїзадміністрацією,викладачамитапідготовки(друку)самостійнихробіттарезультатівнаукови
хдосліджень(за наявності). 
 
 

10. Політикадисципліни 
Академічнадоброчесність: 

Очікується,щостудентибудутьдотримуватисяпринципівакадемічноїдоброчесності,усвідомлюватинаслідкиїїпорушення. 
Відвідуваннязанять: 

Відвідуваннязанять – важливаскладованавчання.Очікується,щовсістудентивідвідуютьлекціїіпрактичнізаняттякурсу. 
Пропущенізаняттяповиннібутивідпрацьованінепізніше,ніжзатижденьдозаліковоїсесії. 

Поведінканазаняттях: 
Неприпустимість:запізненьназаняття,списуваннятаплагіат,несвоєчасневиконанняпоставленогозавдання. 

 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті 

студенти,викладачітаадміністраціядіютьвідповіднодо: «Положенняпроорганізаціюосвітньогопроцесу в ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf);«Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та 
формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти» (http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf); «Положення про дотримання 
академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЦНТУ» (http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=50).; 
«Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЦНТУ». Режим доступу: 
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/polozh_system_yakosti.pdf. 
 

11. Навчально-методичнакартадисципліни 
 

 
Тема 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1    
Тема 1.Психологіядлякомерсантів. Психологія як наука. 
Роль та місце дисципліни у професійній підготовці здобувача вищої освіти. Предмет, мета та 
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завдання вивчення 
дисципліни.Історичніетапирозвиткупсихології.Предмет,завданнятафункціїпсихології як 
науки. Галузі психологічноїнауки.Методологічні принципи та законипсихології. 

2 2 4 

Тема 2. Основнінапрямкисучасноїпсихології. 
Психоаналіз. Біхевіоризм. Когнітивнапсихологія. Економічнапсихологія. 

 
2 

 
2 

 
4 

Тема 3. Методипсихології. 
Роль методології та методів у розвитку психологічних знань. Вимірювання в умовах 
психологічного дослідження. Експеримент як основний метод психології. Психодіагностичні 
методи. 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

5 

Тема 4.Нейробіологічніосновипсихікитапсихічнихпроцесів.  
Психічна діяльність головногомозку. Методологічні та теоретичні проблеми 
нейропсихології. Нейрон. Головний мозок і його структура. 

 
2 

 
2 

 
5 

Тема 5. Психічніпроцеси. 
Рівні психічного відображенняіпсихічноїактивності. Відчуття. Сприйняття. Увага. Пам’ять. 
Мислення. Уява. Мова. Воля. Мотивація.  

 
2 

 
2 

 

 
5 
 

Тема 6. Психічнийстан. 
Емоції. Почуття. Афекти 

 
2 

 
2 

 
4 

Тема 7.Психічнівластивості. 
Психічні властивості і методи диференціальної психології. Здібності. Інтелект. Темперамент. 
Характер. Індивідуальність. Особистість. 

 
2 

 
2 

 
5 

Змістовий модуль 2    

Тема 8.Акцентуації та психічнірозлади. 
Акцентуації. Деформація психічнихпроцесів,властивостейтастанівпри психічних 
захворюваннях. 

 
2 

 
2 

 
5 

Тема 9. Спілкування. 
Спілкування як психологічнийфеномен. Соціальна психологіясоціодинамічнихсистем. 
Соціальна психологія в пошукахсвогопредмета. 

 
2 

 
2 

 
5 

Тема 10. Методи соціально-психологічногодослідження. 
Загальна характеристикаметодів соціально-психологічного аналізуспоживчої поведінки. 
Методсоціометрії. Апаратурні методи соціально-психологічнихдосліджень. Соціально-
психологічнийексперимент. 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

5 

Тема 11.Соціально-психологічніявища 
Соціальна фасілітація тасоціальнаінгібіція. Соціальнийвплив. Конформізм. 
Розподілвідповідальності. Соціальнаатрибуція. Соціально-психологічна установка.Соціальне 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

5 



зараження. 

Тема 12.Об’єкти соціально-психологічного дослідження. 
Психічні процеси, психічнівластивості та стани в умовахспілкуваннялюдей. Особистість і 
мала соціальнагрупа. Стильлідерствавмалійгрупі. Груповаполяризація. 

 
2 

 
2 

 
4 

Тема 13. Об’єкти соціально-психологічного дослідження. 
Міжособистісні стосунки іспілкування. Кооперація і інкорпоративністьсоціальноїгрупи. 
Конкуренціяіконфлікти. Соціальна ідентичність іміжгруповівідносини. Дослідження малих 
груп усоціальнійпсихології. 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

Тема14. Психологія комерційної діяльності. 
Комерційнадіяльністьякособливийвидлюдськоїдіяльності. 
Проблемаякостейособикомерсанта. Психологічнийпортреткомерсанта. 

 
2 

 
2 

 
4 

Разом 28 28 64 
 
 
 
 
 
 

10. Системаоцінюваннятавимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: екзамен. 
Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Підсумкова (загальна оцінка) курсу 
навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
тестування рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за 
виконання практичних індивідуальних завдань. Підсумкова оцінка виставляється після повного вивчення навчальної дисципліни, яка виводиться як 
сума проміжних оцінок за змістові модулі. Остаточна оцінка рівня знань складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої 
призначається 60 балів, і рейтингу з атестації (іспит) – 40 балів. Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути 
різний, загальну суму балів за тему визначено в навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, 
самостійна робота) можливий шляхом спільного прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті. 

Рівень знань оцінюється: «відмінно» – студент дає вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді не менш ніж на 90% 
запитань, рішення задач та виконання вправ є правильними, демонструє знання матеріалу підручників, посібників, інструкцій, проводить 
узагальнення і висновки, акуратно оформлює завдання, був присутній на лекціях, має конспект лекцій чи реферати з основних тем курсу, проявляє 
активність і творчість у виконанні групових завдань;  

«добре» – студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій і розрахунків, проте за 
допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді, був присутній на лекціях, має конспект лекцій чи реферати з основних 
тем курсу, проявляє активність у виконанні групових завдань;  

«задовільно» – студент дає правильну відповідь не менше ніж на 60% питань, або на всі запитання дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні 
відповіді, допускає грубі помилки, які виправляє за допомогою викладача. При цьому враховується наявність конспекту за темою завдань та 
самостійність, участь у виконанні групових завдань;  

«незадовільно з можливістю повторного складання» – студент дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 



необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки, має неповний конспект лекцій, індиферентно або негативно проявляє себе у 
виконанні групових завдань. 

Розподілбалів,якіотримуютьстудентипрививченнідисципліни«Основипсихологіїкомерційноїдіяльності» 
Поточнетестуваннятасамостійнаробо

та 
 

Іспит 
 

Сума 
Змістовиймодуль1 Змістовиймодуль2   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ПЗК1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ПЗК2   
2 3 3 3 3 3 3 10 4 3 3 3 2 3 2 10 40 100 

Примітка:Т1,Т2,..,Т13–темапрограми,ПЗК1,ПЗК2-підсумковийзмістовийконтроль 
 

Шкала оцінювання 

Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення 

Оцінка 
За національною системою 
(екзамен, диф. залік, курс. 

проект, курс. робота, 
практика) 

Занаціональноюсистемою(залік) ЗасистемоюЦНТУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок 5 (відмінно) Зараховано 90-100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 
4 (добре) Зараховано 

82-89 
C ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих 

помилок 74-81 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) Зараховано 64-73 
E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як 
перескласти 2 (незадовільно) Незараховано 35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота 1-34 
 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (С. 28 – 31). 



 
13. Рекомендовані джерела 

інформації:Основні: 
1. Гамалій В.Ф., Бойко С.В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи психології комерційної діяльності». Кропивницький: 

ЦНТУ.2016. 26 с. 
2. КолобичО.П.Загальнапсихологія.Навчально-методичнийпосібник.Львів,2018.172с. 
3. БуткоМ.П.НеживенкоА.П.,ПепаТ.В.Економічна психологія.Навч.посіб.Зазаг.ред.БуткаМ. П.К.:«Центр учбової літератури», 2016.232 с. 
4. ПачковськийЮ.Ф.Психологіяпідприємництва:навч.посіб.Ю.Ф.Пачковський.К.:Каравела,2017.416с. 
5. Психологіяособистості:ціннісно-орієнтаційнийвимір:монографіяА.А.Фурман.Одеса:ОНПУ;Тернопіль:ТНЕУ,2015.312c. 
6. КулінічІ.О.Психологіяуправління:підручникдлястуд.ВНЗ.І.О.Кулініч.К.:Знання,2011.415c. 
7. ВарійМ.Й.ЗагальнапсихологіяНавчальнийпосібник.2-гевид.,випр.ідоп.К.:«Центручбовоїлітератури»,2007.968c.[Електроннийресурс].Режим 
доступу:http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html 
8. МоскалецьВ.П.Загальнапсихологія:підручник.К.Ліра,2020.564с.[Електроннийресурс]. 
Режимдоступу: http://lira-com.ua/preview/12628.pdf 

 

Допоміжні: 
 

1. СлюсаревськийМ.М.Психологіяміграцій:навч.посібникдляВНЗ.М.М.Слюсаревський,О.Є.Блинова;НАПН України.Ін-тсоціальної 
таполітичної психології. Кіровоград. Імекс-ЛТД,2013. 244c. 
2. Рибалка В. В.Психологія та педагогіка праці особистості : від обдарованості дитини до майстерності дорослого: посібник. 
К.Інститутобдарованоїдитини, 2014. 218c. 
3. ВеккерЛ.М.Психикаиреальность:единаятеорияпсихическихпроцессов.М.:Смысл,1998.685с.[Електроннийресурс].Режимдоступу:http://soc
d.univ.kiev.ua/LIB/PUB/V/VEKKER/vekker.pdf 
4. Загальнапсихологія:хрестоматія:навч.посібник.Упоряд.О.В.Скрипченкотаін.К. :Каравела,2008.640с. 
5. Загальнапсихологія:підручник.О.В.Скрипченко,Л.В.Долинська,З.В.Огороднійчуктаін.К.:Каравела,2009.464с. 
6. Загальнапсихологія:практикум:навч.посібник.В.В.Волошина,Л.В.Долинська,С.О.Ставицька,О.В.Темрук.2-гевид.К. :Каравела, 2008. 280 с. 
7. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посібник. МОН України. Вид. 3-тє., переробл. і доповн. К. : Центр учбової 
літератури,2008.272с. 
8. Основипсихології:підручник. О.В.Киричук, В. А.Роменець, В.О. Татенкотаін. За заг.ред. О. В.Киричука,В.А. Роменця. Вид. 6- 
те,стер.К.Либідь,2006.631с. 
9. ПавелківР.В.Загальнапсихологія:підручник.Р.В.Павелків.Вид.3-тє,доповн.К. :Кондор,2009.571с. 
10. ПартикоТ.Б.Загальнапсихологія:[академ.курс]:підручник.МОН України,Львівськийнац.ун-тім.ІванаФранка.К. : ІнЮре,2008.414 с. 
11. Психологія:навч.посібник [О. В.Винославська, О. А.Бреусенко-Кузнєцов, В. Л.Зливков та ін.]; за наук.ред. О.В.Винославської; 
МОН України,Нац.технічнийун-тУкраїни«Київськийполітехнічнийін-т».2-гевид.,переробл.ідоповн.К.ІНКОС,2009.390с. 
12. Психологія:підручник.заред.Ю.Л.Трофімова.Вид.5-те,стер.К.Либідь,2005.560с. 
13. ЦимбалюкІ.М.Психологія:навч.посібник.МОНУкраїни.К.Професіонал,2008.576с. 
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14. ШапарВ.Б.Сучаснийтлумачнийпсихологічнийсловник:Близько2500термінів.Х. :Прапор,2005.640с. 
 

Інформаційніресурси: 
 

1. СистемадистанційногонавчанняЦНТУ «Moodle»–http://moodle.kntu.kr.ua/ 
2. РепозитарійЦНТУ–http://dspace.kntu.kr.ua/ 
3. Дистанційнаплатформанавчання«Прометеус»–https://prometheus.org.ua 
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