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ВСТУП 

 

 Актуал іьність теми дослідіження. Поведіінкові фінанс іи активніо 

розвивіаються протяг іом останнііх десяти іліть як відповіідь на неспро іможність 

традиц іійних фінанс іів поясни іти низку аномал іій, що виника іють на фінанс іових 

ринках через систем іатичне відхил іення поведіінки економ іічних суб’єктів від 

принциіпу раціоніальності. Розумііння поведіінкових аспектіів дозвол іяє 

поясниіти неефекітивність ринків, точніш іе оцінитіи їх поточніий стан та 

ймовір іні зміни у майбутіньому, визначіити особли івості іррацііональної 

фінанс іової поведіінки профес іійних і непроф іесійних інвестіорів та відкри іває 

нові можливіості для обґрунітування й запровіадження змін 

інститіуціонального середоівища, які б сприял іи підвищ іенню суспіл іьного 

доброб іуту. 

Поведінкові фінанс іи ще й досі сприйм іаються як сфера, присвя ічена 

виключіно вивченіню формувіання цін на фінанс іові активи та поведіінки 

приватіних інвестіорів. Це трактуівання значноію мірою є оманли івим, тому що 

в ньому не враховіано постійіно зроста іючого масиву емпіри ічної роботи у 

сфері фінанс іів домого ісподарств – підгал іузі поведіінкових фінанс іів, яка 

стосує іться інвестіицій та запозиічень домого ісподарств.  

 Ступініь дослідіження теми. Засновіниками поведіінкових фінанс іів є Д. 

Канема ін, А. Тверскіі [64], які вперше дослід іили психол іогічне підґруінтя 

прийня іття економ іічних рішень в умовах невизн іаченості та ризику, Р. Талер 

[38; 39; 40; 41], Р. Шиллер [96], що започа іткували плідну дискус іію з 

предстіавниками неокла ісичного напрям іу щодо проблеім неефекітивності 

фінанс іових ринків. Різном іанітні аспектіи поведіінкових фінанс іів та їх 

еволюціія дослід іжуються у працях Дж. Акерло іфа, Н. Барбер ііса [2;3], В. 

ДеБонд іта, Р. Вішні [35], Т. Одеана, Дж. Ріттеріа [32], М. Стетме іна [36], Х. 

Шефрін іа [34], А. Шлейфе іра [35] та ін.  



 

В Україніі цей напрям предст іавлений працям іи П. Ілляше інка [60;61], Н. 

Карпиш іина [65], Т. Кізими [66;67], М. Ліпич [75] та ін. І хоча Р. Талер ще у 

1999 р. заявив про «кінець» поведіінкових фінанс іів (у тому сенсі, що вони 

вже стали частин іою мейнстіриму), у вітчиз іняній літера ітурі питанн ія аналіз іу 

поведіінкових факторіів у процес іі прийня іття фінанс іових рішень ще не 

знайшл іи достатінього висвітілення. Зокрем іа, поряд із актуал іьністю 

прикла ідних дослід іжень з поведіінкових фінанс іів більшо ії уваги потреб іують 

узагал іьнення і систем іатизація теоретіико-методологічних засад цього 

напрям іу. 

Об’єкт дослід іження- поведіінкові фінанс іи та особли івості їх 

застос іування на фінанс іовому ринку. 

Предмет дослід іження- поведіінкові аспектіи економ іічних віднос іин, що 

виника іють у процес іі функцііонування фінанс іового ринку. 

Мета дослід іження - поглибілення теоретіичних основ та розроб іка 

практиічних рекоме індацій щодо застос іування поведіінкових фінанс іів для 

аналіз іу фінанс іового ринку. 

Для викона іння поставіленої мети необхіідно викона іти наступ іні 

завдан іня: 

 розглянути сутніс іть та об’єкт дослід іжень поведіінкової 

економ ііки; 

  сутніс іть та визначіення поведіінкових фінанс іів; 

  зробитіи огляд науковіих публікіацій щодо застос іування 

поведіінкових фінанс іів на фінанс іових ринках; 

 проаналізувати особли івості застос іування поведіінкових фінанс іів 

на фінанс іових ринках; 

 проаналізувати поведіінкові фактор іи на фінанс іових ринках при 

управл іінні інвестіиційними ресурс іами підприіємства 

  розгля інути шляхи вдоскоіналення застос іування поведіінкових 

фінанс іів на фінанс іових ринках; 



 

 проаналізувати світовіий досвід застос іування поведіінкових 

фінанс іів на фінанс іових ринках; 

 виділити пробле іми та напрям іи поліпш іення застосіування 

поведіінкових фінанс іів на фінанс іових ринках.  

Методи дослід іження. У роботі викори істовувалися наступ іні методи: 

теоретіичного  узагал іьнення і порівніяння  при визначіенні сутнос іті поняттія 

поведіінкові фінанс іи та поведіінкова економ ііка; методи структ іурного та 

функцііонального аналіз іу – при розгля іді методіів застос іування поведіінкових 

фінанс іів на фінанс іових ринках; емпіри ічний – при зборі статис ітичного 

матерііалу, його систем іатизації й узагал іьненні; графічіний - при наочноіму 

відобр іаженні резульітатів дослід іження;  

Інформаційну  базу  роботи  становілять норматіивно-правові  і  

господ іарські  докуме інти,  розробіки  науковіо-дослідних устаноів  та  окреми іх  

учених;  матерііали:  Державіного  коміте іту  статис ітики Україніи; 

Націоніального банку Україніи, вибіркіових моногріафічних і соціоліогічних 

дослід іжень, науковіі праці та.ін. 
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