
Анотація навчальної дисципліни 

«Ментальність і економіка: причини становлення багатства нації» 

 

 Анотація. Навчальна дисципліна «Ментальність і економіка: причини 

становлення багатства нації» належить до переліку дисциплін вибору 

студента. Провідною ідеєю запропонованого курсу є створення психолого-

економічного наративу філософських практик. Основна тематика курсу 

об’єднана навколо таких проблем: Проблеми менталітету у філософії, культурі і 

психології. Етнічний стереотип як соціально-економічний і культурний образ 

менталітету. Економіка у смислових параметрах менталітету. Економічна 

діяльність і менталітет: шляхи досягнення багатства. Менталітет у 

підприємницькій діяльності: від мудрості до прагматизму. Філософсько-

економічний вимір психології власності. Особливості прояву менталітету в 

економічних відносинах різних народів. Раціональна практика та ментально-

ірраціональний вибір в економічній діяльності. Навчальна дисципліна 

спрямована на організацію прикладного психолого-економічного дослідження в 

обраній сфері з метою демонстрації та вдосконалення елементів і навичок   

філософського мислення. Для цього на теоретичних заняттях передбачається 

обговорення філософської, психологічної і економічної літератури з метою  

конструювання майбутньої дослідницької програми, а на практичних –  аналіз і 

оцінювання представлених на обговорення результатів   дослідження.  

Мета навчальної дисципліни: забезпечення стійкої системи знань щодо 

проблематики  взаємодії національного менталітету та економічних практик 

через демонстрацію розмаїття сфер їх застосування, ознайомити з історією 

становлення категорії менталітету у психології та філософії, показати процес 

еволюції гуманітарного знання від утопічних трансценденцій до економічної 

цілераціональної спрямованості, від теорії до практики. 

Попередні вимоги: 

Бакалавр має знати: базові уявлення з теоретичної економіки і практичної 

психології, які дають критичне осмислення особливостей і проблематики 

сучасних філософсько-економічних концепцій та варіантів розв’язання 

економічних проблем; онтологічні, аксіологічні, антропологічні, ментальні 

константи та орієнтири, що зумовлюють формування світогляду та дають 

уявлення про головні принципи теоретичної і практичної діяльності людини. 

Бакалавр має вміти: проводити аналітично-пошукову роботу; збирати та 

інтерпретувати наукову інформацію, ставити конкретні цілі і завдання та 

реалізовувати їх за допомогою обраних теоретичних, практичних і прикладних 

підходів та  методів; полемізувати стосовно актуальних психологічних та 

економічних проблем з точки зору їх практичної значущості.  

Змістовні модулі: 

Тема 1. Проблеми менталітету у філософії, культурі і психології.  

Тема 2. Етнічний стереотип як соціально-економічний і культурний образ 

менталітету.  

Тема 3. Економіка у смислових параметрах менталітету.   

Тема 4. Економічна діяльність і менталітет: шляхи досягнення багатства.   

Тема 5. Менталітет у підприємницькій діяльності: від мудрості до 

прагматизму.   



Тема 6. Філософсько-економічний вимір психології власності.   

Тема 7. Особливості прояву менталітету в економічних відносинах різних 

народів.   

Тема 8. Раціональна практика та ментально-ірраціональний вибір в 

економічній діяльності.   

Мова викладання: українська 

Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: ВП 3.12.01, 3 семестр 

Кількість кредитів: 3 

Форма заключного контролю: залік 

Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90 годин, у тому 

числі 44 годин аудиторних занять (30 год. – лекційні заняття, 14 год. – 

семінарські заняття), 46 годин самостійної роботи. 

Викладач: Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських. наук, 

професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікро- економіки 

економічного факультету. 

 

 

 

 

 
 

 

 


