Марко ван Девентер
Дослідження особистої фінансової поведінки і знань африканських студентів покоління Y
Управління особистими фінансами має важливе значення, враховуючи невизначеність як у фінансовому, так і в
економічному середовищі. Тим не менш, опубліковані дослідження особистої фінансової поведінки і знань
африканських студентів покоління Y обмежені. Метою дослідження є оцінка поведінки африканських студентів
покоління Y в галузі особистих фінансів з точки зору їх ставлення до фінансового планування і того, чи вважає ця
група, що у них є навички для успішного управління своїми фінансами. Крім того, дослідження було спрямоване
на оцінку знань африканських студентів покоління Y про особисті фінанси. За допомогою структурованих
самозаповнюваних анкет було проаналізовано випадкову вибірку з 500 африканських студентів у кампусах двох
південноафриканських державних вищих навчальних закладів, розташованих у провінції Гаутенг. Результати тесту
за критерієм Стьюдента показують, що вибірка студентів вважає важливим процес планування особистих фінансів
і управління кредитами, страхуванням, інвестиціями та майном. Крім того, студенти мають низький рівень знань в
області основних фінансів, заощаджень, витрат і боргів, що дозволяє припустити, що ця група є фінансово
неграмотною. Результати також свідчать про те, що студенти вважають, що у них є фінансові навички для
управління особистими фінансами. Було виявлено високий коефіцієнт кореляції Пірсона між особистою
фінансовою поведінкою вибірки та їх навичкою управління особистими фінансами в плані взаємозв’язку між
складовими. Тим не менш, було виявлено незначний зв’язок між ставленням до особистих фінансів і фінансових
знань і між фінансовими знаннями та фінансовими навичками студентів покоління Y. Розуміючи особисту
фінансову поведінку і знання студентів покоління Y, університети та фінансові установи можуть більш ефективно
виявляти прогалини і недоліки в особистій фінансовій поведінці студентів.
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Исследование личного финансового поведения и знаний африканских студентов поколения Y
Управление личными финансами имеет важное значение, учитывая неопределенность как в финансовой, так и в
экономической среде. Тем не менее, опубликованные исследования личного финансового поведения и знаний
африканских студентов поколения Y ограничены. Целью исследования является оценка поведения африканских
студентов поколения Y в области личных финансов с точки зрения их отношения к финансовому планированию
и того, считает ли эта группа, что у них есть навыки для успешного управления своими финансами. Кроме того,
исследование было направлено на оценку знаний африканских студентов поколения Y о личных финансах. С
помощью структурированных самозаполняемых анкет была проанализирована случайная выборка из 500
африканских студентов в кампусах двух южноафриканских государственных высших учебных заведений,
расположенных в провинции Гаутенг. Результаты теста по критерию Стьюдента показывают, что выборка
студентов считает важным процесс планирования личных финансов и управления кредитами, страхованием,
инвестициями и имуществом. Кроме того, студенты имеют низкий уровень знаний в области основных финансов,
сбережений, расходов и долгов, что позволяет предположить, что эта группа является финансово неграмотной.
Результаты также свидетельствуют о том, что студенты считают, что у них есть финансовые навыки для
управления личными финансами. Был выявлен высокий коэффициент корреляции Пирсона между личным
финансовым поведением выборки и их навыком управления личными финансами в плане взаимосвязи между
составляющими. Тем не менее, была выявлена незначительная связь между отношением к личным финансам и
финансовым знаниям и между финансовыми знаниями и финансовыми навыками студентов поколения Y.
Понимая личное финансовое поведение и знания студентов поколения Y, университеты и финансовые
учреждения могут более эффективно выявлять пробелы и недостатки в личном финансовом поведении
студентов.
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