
Дисципліна  Вибіркова дисципліна 6 «Поведінкові фінанси» 

Рівень BO  Магістр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 
Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси і кредит 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність  2 курс, 3 семестр, один семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

 4 кредити 
Денна: 120:  20 / 20 
Заочна: 120: 8/6 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Фінансів 

Автор дисципліни Проф. Карлін М.І. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Знання з економічної теорії та фінансів 

Що буде вивчатися Предмет, метод та завдання поведінкових фінансів. 

Суб’єкти та об’єкти поведінкових фінансів. Вплив 

поведінкових фінансів на фінансові рішення громадян та 

юридичних осіб. Податкові аномії та девіантна поведінка. 

Теоретичні основи фінансової поведінки 

домогосподарств. Теоретико-методичні засади 

поведінкового ціноутворення на фондовому ринку. Теорія 

підштовхування та виведення коштів в офшори. 

Чому це цікаво/треба вивчати Сприяє формуванню у магістрів компетенцій, що 

дозволяють виробити навички роботи у них з суб’єктами 

поведінкових фінансів, поведінка яких характеризується 

значною ірраціональністю, що почалося вивчатися тільки 

в останнє десятиліття у розвинутих країнах, особливо 

після кризи 2008-2009 рр. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

В результаті вивчення магістр зможе: 

Використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку поведінкових фінансів у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для 

здійснення професійної та наукової діяльності. 

Відшуковувати, обробляти, систематизувати та 

аналізувати інформацію, необхідну для вирішення 

професійних та наукових завдань в сфері фінансового 

ринку. 

Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та управляти 

ними. 

Здійснювати діагностику і моделювання фінансової 

поведінки домогосподарств та суб’єктів господарювання 

на фінансовому ринку. 

Застосовувати поглиблені знання в сфері поведінкових 



фінансів для прийняття оптимальних рішень їх 

суб’єктами у фінансовій сфері . 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Вивчення даної дисципліни дозволяє отримати такі 

фахові компетентності: 
Здатність досліджувати тенденції розвитку фінансів за 
допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного 

аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 

Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 
національних фінансових систем та їх структури. 

Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 
ринки, банківська система та страхування). 

Здатність підтримувати належнии ̆ рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на 

веб-сайті факультету (інституту) 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

