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Мета: полягає у наданні студентам знань з психології грошей та виробленні 

основ конструктивного ставлення до грошей для досягнення фінансовго успіху. 

 

Програма факультативу 

 

Тема 1. Основні категорії психології грошей  (1 год). 

Тема 2. Історія розвитку грошей та їх сучасна форма і функції. Сучсне 

психологічне осмислення категорії “гроші” (1 год). 

Тема 3. Сучасні тенденції, що впливають на формування значення грошей 

(1 год).  

Тема 4. Простір суб’єктивних значень грошей (1 год).  

Тема 5. Психологічна діагностика ставлення до грошей (2 год). 

Тема 6.  Гроші та людські взаємини: дружба і гроші (2 год). 

Тема 7.   Гроші і сім’я: кохання і гроші, кишенькові гроші (2 год). 

Тема 8.   Гроші і праця (2 год). 

Тема 9.   Психологія бідності і багатства (2 год). 

Тема 10. Засади досягнення фінансового успіху (2 год).  

 


