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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Психологія підприємництва»  складена  відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки рівня вищої освіти бакалавр
напряму 6.030102 психологія. 

1. Опис навчальної дисципліни
1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія підприємництва»  є  

формування вміння ставити та вирішувати учбово-теоретичні та практичні завдання щодо 
консультаційної роботи  з підприємцями та підприємницькими організаціями.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія підприємництва»  є  
засвоєння психологічних знань з історії розвитку та становлення наукової  та прикладної 
психології підприємництва; опанування методиками діагностики особистості підприємця та 
психологічних бар’єрів до підприємницької діяльності; засобами організації консультаційної 
роботи на підприємствах.
1.3. Кількість кредитів  - 3 кредити ESTC
1.4. Загальна кількість годин – 90 годин.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Вибіркова (за вибором ВНЗ)
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання

Рік підготовки
4-й 4-й

Семестр
8-й 8-й

Лекції
15 6

Практичні, семінарські заняття
15 4

Лабораторні заняття

Самостійна робота
60 80

Індивідуальні завдання

1.6.Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студенти  мають  досягти  таких
результатів навчання: 
- знання основних понять, принципів та методів психології підприємництва;
- знання  основних  теоретичних  підходів  до  вивчення  підприємницької  діяльності  та

особистості підприємця;
- знання основних структурних елементів підприємницької діяльності та їх характеристику;
- знання  основних  психологічних  бар’єрів  до  підприємницької  діяльності  та  їх

характеристики;
- вміння визначати компоненти “підприємницького профілю” та їхні характеристики;
- здатність аналізувати характеристики ситуації, що сприяють формуванню підприємницького

професійного вибору.
- вміння діагностувати соціально-психологічні особливості особистості підприємця;
- здатність  аналізувати  результати  експериментальних  методик  вивчення  особистості

підприємця;
- вміння виявляти особливості мотивації підприємницької діяльності;
- здатність планувати кадрову політику підприємства;
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- вміння  використовувати  соціально-психологічні  методики  для  діагностики  характеристик
колективів підприємств;

- вміння діагностувати психологічні бар’єри до підприємницької діяльності;
- вміння володіти засобами елімінації психологічних бар’єрів до підприємницької діяльності.

Компетентності
- теоретично обумовлений вибір методів дослідження особистості підприємця;
- адекватне використання термінів психології підприємництва;
- організація  психологічного  дослідження  на  підприємстві  з  урахуванням  основних

процедурних моментів відповідних обраному методу дослідження;
- грамотне  використання  емпіричних  методів,  відповідних  сформульованим  меті  та

завданням психологічного дослідження особистості підприємця та організації;
- ефективна взаємодія з досліджуваними з урахуванням засобів контролю впливу особистості

досліджуваного та ефектів спілкування на результати дослідження;
- використання  методів  діагностики особистості  підприємця та  психологічних  бар’єрів  до

підприємницької діяльності;
- високий рівень логічного мислення при плануванні роботи на підприємстві;
- узагальнення результатів дослідження, формулювання достовірних висновків;
- організація дослідницької та консультативної роботи на засадах етичних принципів.

2.Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Загальна характеристика підприємництва та підприємницької діяльності

Тема 1. Вступ до психології підприємництва
Поняття  про  підприємництво.  Основні  функції  підприємництва.  Стадії  підприємницької

діяльності (Й. Шумпетер). Види підприємницької діяльності.
Підприємництво  як  культурно-історичний  феномен.  Підприємництво  та  релігія.

Моральні  основи  підприємництва.  Підприємництво  та  політика.  Особливості  та
перспективи вітчизняного підприємництва. 

Тема 2. Характеристика підприємницької діяльності
Загальна  характеристика  підприємницької  діяльності.  Мотивація  підприємницької

діяльності.  Ціль,  способи  та  засоби  підприємницької  діяльності.  Умови  підприємницької
діяльності  (використання  ЗМІ,  державна  політика,  національні  та  культурні  цінності).
Характеристика підприємницьких умінь та знань (Р. Хізріч, М. Пітерс). Підприємництво як вид
масової діяльності. Відтворення підприємницької діяльності. 

Тема 3. Психологія грошей
Психологія  грошей:  предмет  дослідження,  основні  поняття.  Психологічні  підходи

дослідження ставлення до грошей. Макроекономічні та мікроекономічні фактори ставлення до
грошей.  Характеристика  процесу  економічної  соціалізації.  Вплив  грошей  на  формування
особистості підприємця.

Розділ 2. Особистість підприємця, методи дослідження 
Тема 4. Психологія особистості підприємця

Основні  теоретичні  підходи  до  вивчення  особистості  підприємця.  Характеристика
психодинамічного  та  соціодинамічного  підходів  до  вивчення  особистості  підприємця.
Мотиваційний напрямок дослідження особистості підприємця: концепція "потреби досягнення"
Дж. Мак-Клелланда, психоаналітична теорія Кетс-де-Вріза. 
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Теорія локус контролю у контексті дослідження особистості підприємця. Схильність до
ризику у підприємців. Когнітивний напрямок вивчення особистості підприємця: інновативність
як  базова  характеристика  особистості  підприємця,  стратегії  прийняття  рішення  в  ситуації
ризику,  характеристика  інформаційних  процесів  підприємців.  Психологічний  портрет
підприємця. Ціннісні орієнтації підприємців. 

Рольовий  підхід  до  вивчення  особистості  підприємця  (Р.Хізріч).  Концепція
"підприємницької події" А. Шапіро, Л. Сокол. Двохфакторна модель особистості підприємця К.-
Е. Вернеріда.

Психологічні  бар'єри до підприємницької  діяльності,  методики діагностики  та  корекції.
Вплив  психологічних  бар’єрів  на  вибір  сфери  бізнесу.  Характеристики  масових
підприємницьких  професій  (торгівля,  виробництво).  Характерні  риси  торгового  агента  та
виробничого підприємця.

Тема 5. Особливості вітчизняного підприємництва
Основні риси вітчизняного підприємця.  Жінки та  чоловіки -  підприємці:  мотиви,  зміст

підприємницької діяльності, соціальні орієнтації та "Я- концепції". Держава та підприємництво.

Тема 6. Методи дослідження особистості підприємця та характеристик підприємництва
Вивчення  мотивації  підприємницької  діяльності  .  Методика  «Мотиваційний  профіль»

Ш.Річі та П.Мартіна. Вивчення особистісних переваг та обмежень підприємців. Методика «Ви
самостійно».

Визначення психологічних особливостей особистості підприємця. Діагностика здібностей
до переконання в процесі продажу. Рольова гра “Продажа кота в лантуху”.

Визначення  основних  підходів  до  вивчення  особистості  підприємця.  Методики  НСС,
парних порівнянь, РСК та ін. Визначення психологічних бар’єрів до підприємницької діяльності.
Діагностика бар’єрів до підприємницької діяльності (тест самоперевірки О. Єрмолаєвої).

Вивчення ставлення до грошей у підприємців. Методика Е. Фарнема.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб інд ср

Розділ1. Загальна характеристика підприємництва та підприємницької
діяльності

Тема 1. Вступ до 
психології 
підприємництва

14 2 2 10 15 1 14

Тема 2. Характеристика
підприємницької 
діяльності

14 2 2 10 15 1 1 13

Тема 3. Психологія 
грошей

14 2 2 10 15 1 1 13

Разом за розділом 1 42 6 6 30 45 3 2 40
Розділ 2. Особистість підприємця, методи дослідження

Тема 4. Психологія 
особистості підприємця

20 4 4 12 15 1 1 13

Тема 5. Особливості 
вітчизняного 

12 2 2 8 14 1 13
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підприємництва
Тема 6. Методи 
дослідження 
особистості підприємця
та характеристик 
підприємництва

16 3 3 10 16 1 1 14

Разом за розділом 2 48 9 9 30 45 3 2 40
Усього годин 90 15 15 60 90 6 4 80

5. Теми практичних  занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

д/в з/в
1 Мотивація підприємницької діяльності Методика 

«Мотиваційний профіль» Ш.Річі та П.Мартіна.
2

2 Вивчення особистісних якостей українських 
підприємців. Фокус - інтерв’ю  та психодіагностика 
особистісних якостей  підприємця.

3 1

3 Вивчення ставлення до грошей у підприємців. 2
4 Зміст та завдання психологічної роботи на підприємстві. 

Рольова гра «Власна фірма психологічних послуг».
3

5 Техніка ефективної самопрезентації. Написання резюме. 
Рольова гра «працевлаштування».

3 1

6 Визначення психологічних бар’єрів до підприємницької 
діяльності.

2 2

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Форма
контролю

д/в з/в
1 Вивчення  наукової  літератури  за  базовим

списком
10 10 Поточний

контроль
2 Визначення  особливостей  «мотиваційного

профілю» підприємців
4 4 Письмовий

звіт
3 Визначення  особистісних переваг та обмежень

підприємців. 
4 4 Письмовий

звіт
4 Вивчення ставлення до грошей у підприємців 2 4 Письмовий

звіт
5 Вивчення  організаційно-рольової  структури

підприємства.
3 4 Поточний

контроль
6 Написання  резюме  та  розвиток  техніки

ефективної самопрезентації
4 4 Письмовий

звіт
7 Визначення  психологічних  бар’єрів  до 4 4 Поточний
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підприємницької діяльності контроль
8 Підготовка до практичних занять 9 10 Поточний

контроль
9 Підготовка до лекційних занять 4 10 Поточний

контроль
10 Підготовка до контрольної роботи 4 6 Контрольна

робота
11 Підготовка до підсумкового семестрового 

контролю 
12 20 Залік

Разом 60 80

6. Індивідуальні завдання
(не передбачено)

7. Методи контролю
Вивчення курсу супроводжується проведенням поточного та підсумкового

контролю за якістю отриманих студентами знань.
Для студентів денного та заочного відділення
Методами контролю в курсі психології підприємництва є поточний контроль,

контрольна  робота,  оцінка  звітів  з  виконання  самостійної  роботи  за  темами
практичних занять, залік.

Поточний контроль – проводиться викладачем на лекційних та практичних
аудиторних  заняттях.  Завданнями  поточного  контролю  є  перевірка  рівня
підготовки  студентів  до  сприйняття  та  обговорення  теоретичного  матеріалу  з
курсу,  до  виконання  практичної  роботи,  заохочення  навчальної  активності
студентів.  Якісна  підготовка  до  поточного  контролю  пов’язана  з   вивченням
наукової літератури за базовим та допоміжними списками літератури.  Основною
метою поточного контролю є забезпечення зворотного зв’язку між викладачем та
студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією
студентів. Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування або
письмового  експрес-контролю  на  практичних  заняттях  та  лекціях,  у  формі
виступів студентів при обговоренні питань.

Контрольна робота відбиває ступінь засвоєння студентом основних положень
курсу за темами розділу. Проводиться у формі відкритих питань.

Оцінка звітів з виконання самостійної роботи за темами практичних занять
відбиває  ступінь  засвоєння  студентом  навичок  роботи  з  діагностики
психологічних особливостей особистості підприємців, навичок роботи з людьми
різного  віку,  умінь  і  навичок  використання  методик  та  технік  дослідження
організаційно-рольової  структури  підприємництва,  обробки  та  інтерпретації
отриманих результатів,  інтегрування отриманих даних в цілісну характеристику
поведінки людини .

Залік відбиває засвоєння студентом матеріалів курсу за всіма розділами

8. Схема нарахування балів
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Поточний контроль та самостійна робота Разом Залік Сума
Розділ 1 Розділ 2

60 40 100

Т1 Т2 Т
3

Т4 Т5 Т6

10 10 1
0

10 10 10

min = 14 min = 14
Т1, Т2 ... Т6 – теми розділів.

Шкала оцінювання
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності протягом 
семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 
зараховано70-89 добре

50-69 задовільно
1-49 незадовільно не зараховано

Всі студенти допускаються до підсумкового семестрового контролю.

Форми контролю навчальних здобутків студентів
Розділ 1:
– поточний контроль аудиторної роботи на лекційних та практичних заняттях,
- контрольна робота за розділом,
– оцінка звітів з виконання самостійної роботи за темами практичних занять.
Розділ 2: 
– поточний контроль аудиторної роботи на лекційних та практичних заняттях,
– оцінка звітів з виконання самостійної роботи за темами практичних занять.

Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів

Аудиторна робота на практичних заняттях – до 5 балів за заняття:
– 5 балів – систематична робота на занятті;
– 2 бали – епізодична робота на занятті.

Звіти з виконання самостійної роботи за темами  практичних занять – протягом
курсу студенти самостійно  виконують 4 роботи та  пишуть письмові  звіти.
Максимальну оцінку отримує звіт, який містить опис досліджуваного(них),
опис  ходу  діагностичної  процедури,  протокол  дослідження,  правильну
обробку  результатів  діагностики,  правильну  та  повну  інтерпретацію
результатів діагностики, загальний висновок.
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Розділ 1 вважається зарахованим за умови складання самостійної  роботи,
мінімальною  кількістю  балів,  яку  повинен  набрати  студент  для  зарахування
розділу, є 14 балів. 

Розділ  2  вважається  зарахованим  за  умови  складання  практичних  робіт,
мінімальною  кількістю  балів,  яку  повинен  набрати  студент  для  зарахування
розділу, є 14 балів.

Студент  є  допущеним до  підсумкового  семестрового  контролю  за  умови
виконання самостійної роботи (мінімальна кількість балів 28 ).

Для студентів заочного відділення
У якості контролю передбачено оцінювання контрольної роботи. За виконану

контрольну  роботу  студент  отримує  50  балів,  які  розподілено  на  5  балів  за
своєчасність та 15 балів за зміст кожного з трьох завдань роботи. 

Критерії оцінювання контрольної роботи 
для студентів заочного відділення

Показник, що
оцінюється

Критерії оцінювання

Своєчасність
0-5

робота складена у встановлений викладачем термін (до початку
сесії). У разі складання роботи після встановленого терміну бали
за своєчасність не виставляються.

Зміст роботи
(одного з

трьох
завдань)

0-5

- самостійно виконано;
- наявні цілі та завдання дослідження;
- відповідна кількість досліджуваних; 
- наявні методи обробки отриманих результатів;
- проінтерпретовано результати, сформульовано висновки.

Зміст роботи
(одного з

трьох
завдань)

6-10

- самостійно виконано;
- сформульовані цілі, завдання та гіпотеза дослідження;
- відповідна кількість досліджуваних; 
- наявні статистичні методи обробки отриманих результатів;
- грамотність в інтерпретації результатів та висновків;
- відповідність формальним критеріям (структура, послідовність
та  логічність,  обґрунтованість  аргументації  та  висновків,
грамотність, якість оформлення тощо).

Зміст роботи
(одного з

трьох
завдань)

11-15

- самостійно виконано;
- чітко сформульовані цілі, завдання та гіпотеза дослідження;
- відповідна кількість досліджуваних; 
- коректні методи обробки отриманих результатів;
- коректність інтерпретації результатів, достовірність висновків;
- відповідність формальним критеріям (структура, послідовність
та  логічність,  обґрунтованість  аргументації  та  висновків,
грамотність, якість оформлення тощо).

Підсумковий  семестровий  контроль  є  письмовою  заліковою  роботою  з
трьома завданнями. Завдання мають різний рівень складності: відтворення знань,
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ідентифікація  проблем,  використання набутих знань при вирішенні  практичних
завдань.   Перші два завдання оцінюється від 1 до 12 балів, третє до 16 балів.

Максимальна  кількість  балів,  що може отримати  студент  за  підсумковий
контроль – 40 балів, які оцінюються за наступними критеріями:

  20 балів – студент  засвоїв теоретичний матеріал,  логічно мислить та будує
відповідь; 

21-35  бали  -  студент  добре  засвоїв  теоретичний  матеріал,  володіє
основними аспектами з рекомендованої літератури, аргументовано викладає його,
вміє втілити на практиці засвоєні теоретичні знання;

36-40  балів  –  студент   міцно  засвоїв  теоретичний   матеріал  дисципліни,
вільно використовує  набуті  знання,  висловлює своє  ставлення  до проблем при
письмовому  контролі,  використовує  практичні  знання,  що  були  набуті  в  ході
виконання практичних робіт.

Орієнтовні питання до підсумкового семестрового контролю.
1. Поняття про підприємництво. Основні функції підприємництва.
2. Стадії підприємницької діяльності (Й.Шумпетер).
3. Підприємництво в культурно-історичному аспекті.
4. Підприємництво і релігія.
5. Етичні основи підприємництва.
6. Підприємництво і політика.
7. Загальна характеристика підприємницької діяльності.
8. Мотивація підприємницької діяльності.
9. Мета, способи і засоби досягнення мети підприємницької діяльності.
10.Характеристика підприємницьких умінь і знань.
11.Умови підприємницької діяльності.
12.Основні теоретичні підходи до дослідження особистості підприємця.
13.Характеристика мотиваційного напряму дослідження особистості підприємця.
14.Концепція «потреби досягнення» Дж.Мак-Клелланда.
15.Психоаналітичний напрямок досліджень особистості підприємця.
16.Теорія локус контролю в контексті досліджень особистості підприємця.
17.Дослідження схильності до ризику у підприємців.
18.Когнітивний напрямок досліджень особистості підприємця.
19.Стратегії ухвалення рішень підприємцями в ситуації ризику.
20.Особливості ціннісної сфери підприємців.
21.Характеристика психодинамічного підходу дослідження особистості 

підприємця.
22.Характеристика соціо-динамічного підходу дослідження особистості 

підприємця.
23.Характеристика ролевого підходу дослідження особистості підприємця.
24.Концепція підприємницької події (А.Шапіро, Л.Сокол).
25.Двохфакторна модель особистості підприємця.
26.Специфіка вітчизняного підприємництва.
27.Психологічні бар'єри до підприємницької діяльності.
28.Типологія психологічних бар'єрів до підприємництва.
29.Вплив психологічних бар'єрів на вибір сфери бізнесу.
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30.Характеристика психологічних якостей осіб, зайнятих на комерційній основі 
продажом товарів і послуг.

31.Характеристика підприємця-виробничника.
32.Методи подолання психологічних бар'єрів до підприємництва.
33.Специфіка кадрової політики сучасного підприємства.
34.Довіра в бізнесі.
35.Психологія грошей.

9. Рекомендована література
1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Психологія підприємництва»

Базова література
1. Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры/ А.И. Агеев. М.: 

Наука, 1991. -112 с.
2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма Макс Вебер// Избранные произведения. 

М.: МГУ. 1991.-144с.
3. Ермолаева Е.П. Предпринимательство: самодиагностика и преодоление психологических 

барьеров/ Е.П. Ермолаева. - М.: издательский центр «Академия», ин-т психологии РАН, 
1996. - 76 с.

4. Карлоф Б. Деловая стратегия (концепция, содержание, символы)/ Бернт Карлоф. М., 1991, - 
320 с.

5. Малахов С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М. 1992. - 63 с.
6. Чирикова А.Е. Социально-психологические проблемы становления женского 

предпринимательства / А.Е. Чирикова, О.Н.  Кричевская. - М: Издательство «Институт 
психологии РАН», 1996. —94 с. 

7. Экономическая психология/под ред. И.В.Андреевой- СПб: Питер, 2000.-512 с.
8. Яновская С.Г. Предпринимательство: психологические проблемы (опыт, задачи 

дальнейшего исследования)// Вестник Харьковского университета, серия «Психология», 
1997. № 391. С. 77-85. 

Допоміжна література
4. Вудкок М. Раскрепощенный менеджер / Вудкок М., Френсис Д.. М., 1991. - 320 с.
5. Дружинин А.Е. Тренинг продаж/ Дружинин А.Е., Замулин А.Л.. СПб.: «Речь», 2002. – 

224 с.
6. Крегер О.Типы людей и бизнес: как 16 типов личности  определяют ваши успехи в 

работе: Пер. с англ. / О.Крегер, Дж. М. Тьюсон - М.: Персей, Вече, АСТ, 1995.- 560 с.
7. Кристофер Э. Тренинг в рекруитнменте/ Э. Кристофер, Л. Смит. - СПб.: Питер, 2002. - 

224 с.
8. Предприниматель: экономико-психологический профиль// Психологический журнал. 

1992. Т.13. № 3. С. 42-53.
9. Ричи Ш.Управление мотивацией: Учебное пособие для вузов/ Пер. с англ./ Ш.Ричи, 

П.Мартин  – М.: Юнити-Дана, 2004. – 399 с.
10. Рощин С.К. Предпринимательская деятельность: психология и 

идеология //Психологический журнал. 1995. Т.16. № 1. С. 31-42. 
11. Хараш А.У. Человек рынка / А.Е. Хараш // Общественные науки и современность. 1992. 

№ 5. с. 28-38. 
12. Якокка Л. Карьера менеджера / Л. Якокка. - М.: Прогресс. 1990. - 384 с.
13. Яновская С.Г. Некоторые особенности предпринимательской деятельности / 

С.Г. Яновская //Вісник Харківського університету, серія "Психологія", 1999. № 
460. С. 136-139. 
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14. Яновская С.Г. Особенности мотивационной структуры предпринимательской   
деятельности / С.Г. Яновская // Вісник Харківського університету, серія "Психологія", 2002.
№ 550.С. 344-346.

10. Інформаційні ресурси

1.www.sbiblio.com|biblio|
2. www.psylib.myword.ru
3. http:// www.ipras.ru /cntnt/rus/institut p/publikacii/rossijskie
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