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1. Анотація курсу. https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=4670 

2. Мета та цілі курсу. Основна мета навчальної дисципліни -  підвищення рівня 

фінансової грамотності та фінансової і податкової культури здобувачів вищої освіти для 

прийняття останніми грамотних, ефективних рішень, що мінімізують фінансові ризики і 

сприяють підвищенню рівня особистої фінансової безпеки в умовах постійної зміни 

фінансового середовища. 

Метою навчальної дисципліни «Фінансова грамотність» є досягнення компетентностей, 

які основані на зазначених в освітньо-професійній програмі (ОПП): 

ЗК8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

3. Результати навчання. Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання: 

ПР16 Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні  аспекти, вимоги  

охорони  праці,  виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень. 

Після вивчення курсу студент повинен: 

знати:  фінансові терміни і сферу застосування фінансових інструментів; фінансове 

законодавство; сутність та види фінансових відносин; основні напрями фінансової політики 

держави в розрізі її складових; призначення і специфічні ознаки сфер і ланок фінансової 

системи України; особливості оподаткування доходів, прибутку, майна; джерела формування і 

напрямки використання фінансових ресурсів домогосподарств; особливості формування 

грошових фондів та фінансових ресурсів підприємств різних форм власності; види операцій, що 

здійснюються на фінансовому ринку; права споживачів фінансових послуг; можливості 

отримання кредиту по лінії вітчизняних і іноземних банків; правила страхування фінансових 

ризиків. 

вміти:  об’єктивно оцінювати фінансово-економічні процеси, які відбуваються в Україні 

та світі; розробляти власну фінансову стратегію і фінансову поведінку; планувати своє 

фінансове майбутнє; зберегти і примножити свої заощадження; приймати обґрунтовані 

фінансові рішення, спрямовані на уникнення фінансових ризиків і непередбачуваних 

ситуацій; складати особистий (сімейний) бюджет; застосовувати електронні продукти, за 

допомогою яких можна здійснювати планування особистих і сімейних фінансів в умовах 

інформатизації суспільства; проводити розрахунки фінансових показників. 

4. Обсяг курсу. 3 кредити  

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 16 

практичні заняття 14 

самостійна робота (підготовка до семінарських занять та ін.) 60 

5. Пререквізити. відсутні 
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6. Система оцінювання та вимоги  

Вид роботи 
кількість 

балів 

1 Усні відповіді 0… 15 

2 Практичні роботи аналітичного характеру. 0… 15 

3 Модульна контрольна робота 0… 30 

Підсумкова сума балів за результатами поточного контролю 0… 60 

Залік 0… 40 

7. Політики курсу.  

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо 

здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує завдання, виконані під 

час самостійної підготовки,на консультації з викладачем. Під час роботи над індивідуальними 

завданнями не припустимепорушення академічної доброчесності (див. Розвиток академічної 

доброчесності в Національному університеті «Чернігівська політехніка» 

https://stu.cn.ua/staticpages/akadem-dobrochesnist/) 
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