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Силабус навчальної дисципліни 

«ПОВЕДІНКОВІ ФІНАНСИ» 

 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська  справа та 

страхування» 

Освітньо-професійна програма: Фінанси і кредит 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового 

компонента  

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити/ 120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

новий напрям фінансової науки, головне завдання якого пояснити 

специфічні особливості прийняття фінансових рішень, на основі 

поєднання теоретичних основ психології, а також економічної і 

фінансової теорії 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

формування у студентів теоретичних знань та вмінь щодо прийняття 

управлінських фінансових рішень на макро- і макрорівні з 

використанням теорій та моделей поведінкових фінансів 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 визначення сутності, змісту поведінкових фінансів та 

систематизація її теорій; 

 ознайомлення з поведінковим пастками та ефектами; 

 дослідження системних помилок, які виникають в процесі 

прийняття управлінських фінансових рішень та надання 

рекомендацій по їх уникненню; 

 вивчення діяльності ринку фінансових послуг в контексті 

теорій поведінкових фінансів; 

 дослідження моделей фінансової поведінки домогосподарств. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 соціально-особистісні компетентності: креативність, 

здатність до системного мислення; адаптивність і 

комунікабельність; наполегливість у досягненні мети; 

 загальнонаукові компетентності: базові знання 

фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для 

володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, 

здатність використовувати математичні методи в обраній професії; 

базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 

технологій; навички використання програмних засобів і навички 

роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і 

використовувати інтернет-ресурси; базові знання в галузі, 

необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін;  

 інструментальні компетентності: навички роботи з 

комп'ютером; навички управління інформацією; дослідницькі 

навички;  

 загально-професійні компетентності: базові уявлення про 

вітчизняний та закордонний досвід з питань оподаткування 

суб’єктів підприємництва, проблеми нормативної регламентації 

питань оподаткування та напрями їх поліпшення; сучасні уявлення 

про існуючи методики управління податками, здатність критично 

аналізувати, виявляти не вирішені раніше питання та надавати 



пропозиції з їх вирішення або вдосконалення;  

спеціалізовано-професійні компетентності: аналізувати та  

роз’яснювати окремі положення фінансового законодавства, 

вирішувати дискусійні питання щодо поведінкових фінансів, 

досліджувати системні помилки, які виникають в процесі 

прийняття фінансових рішень та надавати рекомендацій щодо їх 

уникнення, вивчення діяльності ринку фінансових послуг в 

контексті вчення про поведінкові фінанси, дослідження моделей 

фінансової поведінки домогосподарств. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Еволюція та розвиток вчення про поведінкові 

фінанси. Теоретичні основи та теорії поведінкових фінансів. 

Теорія когнітивної помилки. Теорія перспектив. Системні помилки 

в процесі ухвалення фінансових рішень. Поведінкова теорія 

споживання. Поведінкові фінансові рішення домогосподарств. 

Поведінкові фінанси та ринок фінансових послуг. 

Види занять: лекції, практичні заняття (семінари, круглі столи, 

тренінги). 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод, метод 

проблемного викладу, репродуктивний метод, дослідницький 

метод. 

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, 

демонстрацій, самостійному вирішенні задач, роботі з навчальною 

літературою, аналізі та вирішенні задач з оподаткування малого 

бізнесу. 

Форми навчання:очна та заочна (дистанційна) 

Пререквізити Загальні та фахові знання з економіки та фінансів 

Пореквізити Знання з ринку фінансових послуг можуть бути використані під 

час написання магістерської роботи. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-

практичний журнал Міністерства фінансів України/ М-во фінансів 

України. № 7   

2. Економіка. Фінанси. Право: Інформаційно-аналітичний 

журнал/ АФ "Аналітик".  

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальні аудиторії та комп’ютерний клас 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, письмові роботи, тестування 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 

ПІБ: Жам Олена Юріївна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua 

Тел.: +38 097 719 44 99 

E-mail: olena.zham@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: Національний авіаційний 

університет, Факультет економіки та 

бізнес-адміністрування, кафедра фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс. 

Лінк на дисципліну  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=386739&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=386739&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=386739&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=403291&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=403291&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160


 


