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Силабус навчальної дисципліни 

«ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ» 
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна програма: 

«Облік і оподаткування» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

«Фінансова грамотність» - вибіркова дисципліна, яка надає 

можливість засвоїти основні поняття та зрозуміти принципи 

управління фінансами. Кожний з нас хоче досягти успіху у житті та 

бути заможною людиною. Чому ж не у всіх це виходить? Для 

досягнення успіху часто не вистачає фінансової грамотності. 

Фінансово грамотні люди добре розуміють основні економічні 

поняття та принципи управління фінансами. Вони більш захищені 

від фінансових ризиків та непередбачуваних ситуацій.  

Дисципліна «Фінансова грамотність» має на меті виробити 

практичні навички поведінки у різних фінансових ситуаціях у 

повсякденному житті: формування знань про фінанси у 

повсякденному житті сім’ї, місцевої громади, українського 

суспільства та розвиток ключових підприємницьких та фінансових 

компетенцій.  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні та практичні 

засади здійснення процесу управління власними фінансами. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів освіти 

компетентностей щодо основних інструментів управління 

особистими фінансами та оволодіння навичками вірно 

розпоряджатися власними коштами, 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 інвестування власних заощаджень. 
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Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати економічні категорії та закони для розуміння зв’язків, що 

існують між процесами та явищами в різних економічних системах. 

Розуміти місце предметної області в загальній базі знань та 

значення облікової, податкової і статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів під час розв’язання 

проблем сфери економічної відповідальності підприємств. 

Формувати й аналізувати фінансову, податкову і статистичну 

звітність для визначення показників забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його ефективного використання. 

Дотримуватися вимог податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, їх 

обліку та формування податкової звітності суб’єктів 

господарювання. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність застосовувати норми права та податкового 

законодавства України у практичній діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Здатність перевіряти законність, достовірність, економічну 

доцільність господарських і фінансових операцій з метою 

збереження власності, попередження порушень та зловживань. 

Здатність організовувати власну професійну діяльність, 

застосовувати знання для розв’язання практичних ситуацій, 

ухвалювати рішення відповідно до законодавства. 

Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1. ВСТУП ДО ОСОБИСТИХ ФІНАНСІВ 

Тема 1. Що таке гроші? 

Тема 2. Зайнятість та підприємництво. 

Тема 3. Складання та ведення сімейного бюджету. 

Тема 4. Податки та податкова культура. 

Тема 5. Пенсії. 

МОДУЛЬ ІI 

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА 

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ 

Тема 6. Фінансова та кредитна системи. 

Тема 7. Банки та небанківські фінансово-кредитні установи. 

Страхові компанії. 

Тема 8. Депозити. Інвестиції. 

Тема 9. Валюта та платіжні системи. 

 

Пререквізити Базова загальна середня освіта. 
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Постреквізити 

Набуті знання можуть бути використані при вивченні навчальних 

дисциплін «Податкова система», «Фінанси», «Бюджетна система», 

«Страхові послуги», «Економіка підприємства». 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Бонд Р. Фінансова грамотність та обізнаність в Україні: факти та 

висновки. Проект USAID «Розвиток фінансового сектору» (FINRЕР).  

Київ, 2010. 42 с.  

2. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів усіх 

спеціальностей галузі знань «Управління та адміністрування»/ укладачі: 

М.І. Колосінська, С.І. Белей, С.В. Бойда. Чернівецький національний 

університет ім. Ю. Федьковича. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 

2020. 152 с. 

3. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний 

посібник. авт. кол.;  Київ, 2019. 272 с. 

4. Фінансова грамотність: навч. посібник для вчителя. авт. кол. ; за ред. 

д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. Київ, 2013. 312 с. 

5. Фінансово-економічна діяльність: Навч. посіб. / О. О. Коць, П. Г. 

Ільчук.  Львів: Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. 134 с. 

Допоміжна 

1. Захаркіна Л. С., Катериніна К. П. Підвищення рівня фінансової 

грамотності населення України. Економічний форум. 2014. № 4. С. 200-

207. 

2. Кремень О.І. Фінанси: Навч. посібник-Київ: ЦУЛ, 2014. 416 с. 

3. Кучерова Г. Ю. Шляхи розвитку фінансової культури населення. 

Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.  

2013.  № 2.  С. 125–131.  

4. Страхування: від теорії до практики: навч. посіб. / Л.В. Русул, М.П. 

Федишин, Н.А. Лаврук.  Камянець-Подільський: Аксіома, 2018.  288 с. 

5. Фінанси підприємств: підручник / О.Б.Курило, Л.П.Бондаренко, 

О.И Вівчар, О.М.Чубка.  Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020.  340 с. 

 

Інформаційні 

ресурси 

1. https://www.bank.gov.ua/ – офіційний сайт Національного 

банку України; 

2. https://www.dfm.gov.ua/ – офіційний сайт Держфін 

моніторингу України; 

3. https://www.minfin.gov.ua/ – офіційний сайт Міністерства 

фінансів України; 

4. https://www.ukrstat.gov.ua/ – офіційний сайт Державної служби 

статистики України 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять 
Кількість годин 

3 семестр 4 семестр 

Лекції 17 18 

Практичні 34 36 

Самостійна робота 39 36 

https://drive.google.com/file/d/1hCRxI6FCY8hfB8otbfQvQTg8_4BChfRZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hCRxI6FCY8hfB8otbfQvQTg8_4BChfRZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hCRxI6FCY8hfB8otbfQvQTg8_4BChfRZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hCRxI6FCY8hfB8otbfQvQTg8_4BChfRZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hCRxI6FCY8hfB8otbfQvQTg8_4BChfRZ/view?usp=sharing
https://www.bank.gov.ua/
https://www.dfm.gov.ua/
https://www.minfin.gov.ua/
https://www.ukrstat.gov.ua/
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Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 27 

Модуль 2 23 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Економічних дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано  

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

Не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

 

АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА ТОМАШЕВСЬКА 

Посада: викладач 

Категорія: друга кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: - 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration  

E-mail: a.tomashevska@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3093 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
mailto:a.tomashevska@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3093

