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Опис дисципліни
Дисципліна “Поведінкові фінанси” спрямована на формування у студентів теоретичних знань
та вмінь 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 новаційних методик викладання
фінансово-економічних дисциплін з урахуванням поведінкових моделей.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/1

1. Ірраціональна
економічна поведінка

Знання економічної термінології, вміння
пояснювати причини ірраціональної економічної
поведінки та аналізу когнітивних систем мислення
людини

Питання,
завдання

2/1

2. Виникнення і розвиток
вчення про поведінкові
фінанси

Вміння досліджувати
еволюції
вчення про Питання,
поведінкову економіку і поведінкові фінанси; завдання
оцінювати альтернативні погляди та підходи в
економічній науці.

4/2

3. Методика викладання
поведінкових фінансів в
системі фінансовоекономічних дисциплін

Знання
особливостей
методики
викладання Питання,
дисципліни,
аналізу
змісту,
завдань
та завдання
міждисциплінарного
характеру
дисципліни
поведінкові фінанси; вміння систематизувати теорії
поведінкових фінансів.

4/2

4. Теорія когнітивної
помилки

Вміння аналізувати причини та наслідки когнітивної Питання,
помилки;
оцінювати
впливи
соціальних та завдання
емоційних
факторів
на
процес
прийняття
фінансових рішень.
1

4/2

5. Теорія перспектив

Здатність використовувати інструментарій теорії Кейси
перспектив для пояснення різних відхилень при
прийнятті фінансових рішень в умовах ризику та
невизначеності

4/2

6. Системні помилки в
процесі схвалення
фінансових рішень

Розуміння системних помилок, які виникають в Питання,
процесі
ухвалення
фінансових
рішень
та завдання
розроблення рекомендацій щодо їх уникнення

2/1

7. Поведінкова теорія
споживання

Вміння
використовувати
класифікацію
типів Питання,
споживачів та інструментарій поведінкових теорій завдання
для пояснення споживчої поведінки індивідів

4/2

8. Поведінкові фінансові
рішення домогосподарств

Здатність аналізувати поведінкові чинники, які Питання,
впливають на фінансові рішення домогосподарств ситуаційні
та розробляти рекомендації щодо зменшення завдання
їхнього негативного впливу

4/2

9. Поведінкові фінанси і
фондовий ринок

Усвідомлення поведінкових правил фондового Питання,
ринку та вміння пояснювати залежність розвитку завдання
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.
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
3

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
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
(наприклад, програма Kahoot).
● 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
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-4) – обговорення питань

20

Модуль 2 (теми 1-7) – обговорення питань, розв’язки завдань, кейсів

20

КПІЗ (теми 1-9) – комплексне практичне індивідуальне завдання і
поточне опитування

20

Екзамен (теми 1-9) – тести, завдання, кейси

40

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS
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