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«Поведінкова економіка» /4 кредити ЄКТС
Радіонова Наталія Вікторівна, старший викладач кафедри
«Економіка та менеджмент», 373-15-88, kafedraem@ukr.net
V семестр, бакалавр
Економіко-гуманітарний, спеціальність 073 «Менеджмент»
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування
управлінських рішень.
ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки
функціонування організації.
ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та
громадськосвідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до
різноманітності та міжкультурності.
«Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка»

Всього -120 годин, лекції -32 години, практичні заняття – 16 годин.
Тема 1. Поведінкова економіка в системі економічних наук
Тема 2. Психофізіологічні основи поведінки та нейроекономіка
Тема 3. Когнітивні процеси прийняття рішень та регуляції
економічної поведінки
Тема 4. Методологічні аспекти побудови експериментальних
досліджень в мікроекономічних системах
Тема 5. Психологія прийняття рішень споживачем
Тема 6. Внутрішня мотивація та механізми підтримки діяльності
Тема 7. Прийняття рішень в умовах ризику
Тема 8. Методи впливу на економічну поведінку
Тема 9. Соціальні аспекти економічної поведінки
Тема 10. Нейроекономіка як міждисциплінарний напрямок, що
фокусується на механізмах прийняття рішень.
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