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Опис дисципліни 

 

Дисципліна “Поведінкові фінансові рішення” досліджує вплив поведінкових чинників на 

процес прийняття фінансових рішень і дає відповіді на питання: чому економічні суб’єкти 

приймають помилкові фінансові рішення і терплять збитки, а держави - фінансові кризи; як 

уникнути поведінкових «пасток» і зменшити негативний вплив емоційних, соціальних та інших 

поведінкових факторів при управлінні фінансами; за якими поведінковими правилами  

«працює» фінансовий ринок; які потрібно виховувати психологічні якості, щоб приймати 

обдумані і адекватні фінансові рішення.  

Особливість дисципліни проявляється в міждисциплінарному характері і поєднанні таких 

наук як поведінкова економіка, поведінкові фінанси, фінансова психологія, соціологія і 

культурологія.  
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Структура курсу 

 
№ 
п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1  Ірраціональні 
фінансові рішення  

Розуміти чому людина приймає 
ірраціональні фінансові рішення. Знати 
про когнітивні системи мислення і 
способи впливу на фінансовий вибір 
людини  

Питання  

2   Вчення про 
поведінкові фінанси 

Знати еволюцію наукових поглядів та 
передумови виникнення вчення про 
поведінкові фінанси. Вміти аналізувати 
альтернативні теорії в економічній 
науці. Розуміти зміст та 
міждисциплінарний характер 
поведінкових фінансів  

Питання  

3 Поведінкові теорії  Знати концептуальні поведінкові теорії 
та вміти пояснювати процес прийняття 
фінансових рішень у контексті цих 
теорій.  

Питання  

4  Інтуїтивні фінансові 
рішення або концепція 
евристик 

Вміти аналізувати причини виникнення 
евристик та їх типи; оцінювати вплив 
соціальних та емоційних факторів на 
процес прийняття фінансових рішень; 
знати про причини відхилень 
(упереджень) в діяльності інвесторів  

Питання  

5  Фінансові рішення в 
умовах 

невизначеності і 
ризику  

Вміти використовувати інструментарій 
теорії перспектив для пояснення різних 

відхилень при прийнятті фінансових 
рішень в умовах невизначеності і ризику  

Питання  

6  Поведінкові пастки та 
системні фінансові 
помилки  

Знати про поведінкові пастки та системні 
помилки, які виникають в процесі 
ухвалення фінансових рішень. Вміти 
обґрунтовувати рекомендації щодо їх 
уникнення  

Питання  
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7  Фінансова психологія 
споживача 

Вміти визначати типи споживачів та 
використовувати інструментарій 
поведінкових теорій для пояснення 
споживчої поведінки індивідів  

Питання  

8  Поведінкові 
інвестиційні рішення 
населення  

Вміти визначати поведінкові чинники, які 
впливають на інвестиційну активність 
населення. Розуміти значення довіри та 
індивідуалізму в інвестуванні.  

Питання 
Завдання  

9 Поведінкові правила 
фондового ринку 

Знати про поведінкові правила 
фондового ринку та вміти пояснювати 
залежність його розвитку від 
національних особливостей та культури 
інвесторів.  

Питання  

10 Психологія 
фінансових рішень на 
фондовому ринку  

Володіти інструментарієм теорії 
шумової торгівлі та теорії ефективності 
операцій трейдера. Вміти аналізувати 
зв'язок між психологічними якостями і 
успішністю професійної діяльності.  

Питання  

11  Поведінкові рішення в 
управлінні 
корпоративними 
фінансами  

Враховувати вплив поведінкових 
факторів в управлінні корпоративними 
фінансами та вміти вибудовувати 
стратегію зменшення їхнього 
негативного впливу  

Питання  
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Політика оцінювання 
 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу.  
 

 

 

Оцінювання 
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Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:  

Заліковий модуль 
1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна робота) 
Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час 
занять (теми 1 – 6) – 
5 балів за тему – 
макс. 30 балів. 

 

Модульна робота – 
макс. 70 балів 

Опитування під час занять (теми 7 – 
11) – 5 балів за тему – макс. 25 балів. 

 

Модульна робота – макс. 75 балів 

Підготовка КПІЗ. – макс. 60 
балів 

 

Захист КПІЗ – макс. 20 балів 

 

Розв’язування завдань під час 
тренінгу – макс. 20 балів 

 

 

Шкала оцінювання студентів:  

 

За шкалою 
ЗУНУ 

За 
національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
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