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Загальний опис дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансова грамотність» є надання знань 
стосовно основних інструментів управління особистими фінансами та оволодіння студентом 
навичок вірно розпоряджатися власними фінансами, планувати особистий бюджет і 
захищатися від ризиків, приймати зважені та вірні фінансові рішення щодо: можливостей 
розширення джерел власних доходів; планування і коригування власних видатків; 
формування особистих фінансових резервів і здійснення заощаджень; використання 
кредитних ресурсів та здійснення безпрограшного інвестування власних заощаджень при 
грамотному підході. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансова грамотність»: 
є поглиблене вивчення механізмів обліку та управління особистими фінансами, освоєння 
планування сімейного бюджету, управлінням особистими фінансами через інструменти 
фінансового ринку визначення особливості державного регулювання інвестиційної 
діяльності населення.  

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти: Здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових 
систем та їх структури. Здатність здійснювати ефективні комунікації. Здатність визначати, 
обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. Здатність підтримувати 
належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку. 

Програмні результати навчання: Знати та розуміти економічні категорії, закони, 
причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на 
різних рівнях економічних систем. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи 
фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. Визначати особливості 
функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.  
 

Зміст за темами: 
1. Сутність та значення фінансової грамотності, зарубіжний досвіт підвищення 

рівня фінансової грамотності населення  
2. Облік та управління особистими фінансами. Планування сімейного бюджету. 
3. Особливості заощаджуваної поведінки населення.  
4. Приватні інвестиції 
5. Страхування та пенсійне забезпечення 
6. Податки та податкова культура 
7. Власний бюджет та фінансове планування життя 
8. Управління особистими фінансами через банківські установи.  
9. Управління особистими фінансами через спеціалізовані кредитно-фінансові 

інститути 
 

 


