АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПОВЕДІНКОВІ ФІНАНСИ
Цикл: загальної підготовки ОП факультету
Статус: вибіркова навчальна дисципліна
Рік набору: 2022 – 2023 н.р. ІІІ семестр
Мета вивчення дисципліни: розвиток у здобувачів дослідницьких
компетентностей щодо прийняття фінансових рішень на макро- і макрорівні з
урахуванням впливу поведінкових факторів. Дисципліна орієнтує на розуміння
причин ірраціональної економічної поведінки у контексті теорій поведінкових
фінансів та використання інноваційних методик викладання фінансово-економічних
дисциплін з урахуванням поведінкових моделей.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: з’ясування
теоретичних основ існування поведінкових фінансів у сучасній економіці та
формування і використання поведінкових фінансів у розвинутих країнах; виявлення
конкретних форм і методів удосконалення використання поведінкових фінансів як
умову розвитку фондового ринку України; визначення проблеми формування і
використання фінансових ресурсів домогосподарств України.
У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен бути здатним
продемонструвати такі результати навчання:
- вміння досліджувати еволюції вчення про поведінкову економіку і
поведінкові фінанси; оцінювати альтернативні погляди та підходи в економічній
науці;
- розуміння системних помилок, які виникають в процесі ухвалення фінансових
рішень та розроблення рекомендацій щодо їх уникнення;
- здатність аналізувати поведінкові чинники, які впливають на фінансові
рішення домогосподарств та розробляти рекомендації щодо зменшення їхнього
негативного впливу;
- усвідомлення поведінкових правил фондового ринку та вміння пояснювати
залежність розвитку фондового ринку від національних особливостей та культури
інвесторів;
- оволодіння інструментарієм теорії шумової торгівлі та теорії ефективності
операцій трейдера. Вміння аналізувати зв'язок між психологічними якостями
трейдера і успішністю його професійної діяльності;
- вміння застосовувати поведінкові методи в розробці державної політики та
використовувати
досвід
передових
країн
і
інституціоналізації
теорії
«підштовхування» на державному рівні.
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1.Виникнення і розвиток вчення про поведінкові фінанси.
Тема 2. Методика викладання поведінкових фінансів в системі фінансовоекономічних дисциплін.
Тема 3. Системні помилки в процесі схвалення фінансових рішень.
Тема 4. Поведінкова теорія споживання.
Тема 5. Поведінкові фінансові рішення домогосподарств.
Тема 6. Поведінкові фінанси і фондовий ринок.
Тема 7. Поведінкові методи держави.

Викладацький склад:
Лектор, викладач практичних занять:к.е.н., доцент, завідувач кафедри
фінансів, банківської справи та страхування М.М. Геєнко
Тривалість: 5 кредитів ECTS, 12 тижнів, 4 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульні контролі, підсумковий
контроль – залік.

