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Опис дисципліни 

Дисципліна «Фінансова грамотність» спрямована на формування у студентів 

теоретичних знань та вироблення практичних навиків щодо ефективного управління 

особистими фінансами у контексті підвищення рівня фінансової грамотності. Дисципліна 

формує нові компетентності поза спеціальністю. Викладання дисципліни не потребує 

однорідної аудиторії. 

Структура курсу 

 

№ 

п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1 Фінансова грамотність 

населення: сутність, 

необхідність, основні 

компоненти 

Отримання навиків щодо оцінки 

власного рівня фінансової грамотності 

та його моніторингу в сучасних умовах 

Тести,  

питання  

2 Вплив психології грошей на 

формування фінансово 

грамотної особистості  

Ознайомлення з психологічними 

аспектами сприйняття грошей та 

векторами їх впливу на розвиток 

особистих фінансів і формування 

фінансово грамотної особистості 

Тести, 

кейси 

3 Технології формування 

сімейного бюджету і 

планування особистих 

фінансів 

Ознайомлення зі специфікою 

особистого фінансового планування, 

отримання навиків зі складання 

особистого (сімейного) бюджету 

Тести, 

кейси  

4 Податки і податкова культура Ознайомлення із сутністю, 

необхідністю та видами податків, 

особливостями системи оподаткування 

доходів і майна громадян та станом 

податкової культури в Україні 

Ситуаційні  

задачі,  

кейси  
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5 Заощадження та інвестиційна 

грамотність громадян  

Ознайомлення з можливостями участі 

громадян в інвестиційному процесі, 

оволодіння специфікою використання 

основних фінансових інструментів, 

набуття навиків формування особистого 

інвестиційного портфеля 

Тести, 

ситуаційні 

задачі  

6 Страхування і страхова 

грамотність населення  

 

Вивчення сутності, переваг та 

особливостей страхування як різновиду 

фінансової послуги, ознайомлення з 

основними видами страхування та 

специфікою користування ними 

Тести,  

питання  

7 Пенсія та пенсійне 

забезпечення громадян  

Ознайомлення зі структурою системи 

пенсійного забезпечення громадян в 

Україні, умовами отримання та видами 

пенсійних виплат, можливостями 

приватної участі громадян у пенсійному 

забезпеченні 

Тести,  

кейси  

8 Фінансова поведінка громадян 

у контексті підвищення рівня 

фінансової грамотності  

 

Отримання знань щодо основних видів, 

моделей та стратегій фінансової 

поведінки населення, формування 

вміння аналізувати особисту фінансову 

поведінку та визначати напрями її 

активізації з урахуванням передового 

зарубіжного досвіду у цій сфері 

Тести,  

питання 

9 Фінансове шахрайство і 

особиста фінансова безпека 

громадян  

Ознайомлення із сутністю, ознаками і 

видами фінансового шахрайства та 

технологіями протидії фінансовому 

шахрайству в сучасних умовах, аналіз 

основних індикаторів фінансової 

безпеки громадян, формування вміння 

визначати загрози особистій фінансовій 

безпеці 

Тести,  

питання 
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Політика оцінювання 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання  
 

Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином: 

 

Заліковий модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час занять 

(теми 1 – 5) – 5 балів за 

тему – макс. 25 балів. 

 

Модульна робота – макс. 

75 балів 

Опитування під час занять 

(теми 6 – 9) – 5 балів за 

тему – макс. 20 балів. 

 

Модульна робота – макс. 80 

балів 

Підготовка КПІЗ. – макс. 

40 балів 

 

Захист КПІЗ – макс. 40 

балів 

 

Розв’язування завдань 

під час тренінгу – макс. 

20 балів 
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Шкала оцінювання студентів: 

 

За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре 

 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 

 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 незадовільно 

 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 


