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«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 

 1 курс, 2 семестр, один семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні) 

4 кредити 

Денна: 120:  10 / 14 

Заочна: 120: 4 / 6 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Фінансів 

Автор дисципліни доктор економічних наук, 

професор кафедри фінансів 

Карлін Микола Іванович 

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: 

ПР01. Використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку поведінкових фінансів у 

поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та 

наукової діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та 

наукових завдань в сфері фінансового ринку. 

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування 

та управляти ними. 

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Вивчення даної дисципліни дозволяє отримати 

такі фахові компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, 

аналітичного і методичного інструментарію для 

обґрунтування управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні 

підходи при розв’язанні складних задач і проблем 

проблем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи 

в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 
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