Силабус курсу
Фінансове консультування
Ступінь вищої освіти – магістр
Освітня професійна програма «Фінансова грамотність»
Рік навчання: 1, Семестр: 2
Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська
Керівник курсу
ПІП

к.е.н., доц. Карпишин Наталія Іванівна

Контактна
інформація

nkarpyshyn@gmail.com,
+380969786860

Опис дисципліни
Дисципліна «Фінансове консультування» навчає основам професії фінансового
консультанта та навикам організації консалтингу у сфері державних фінансів;
муніципального консалтингу; консультування щодо управління особистими фінансами
(особистого фінансового планування; вибору банківських послуг, недержавних пенсійних
програм та оптимізації процесів інвестування і оподаткування).
Вивчення дисципліни забезпечує формування наступних компетентностей у
студента, який має мати:
Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для
обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування
Здатність розробляти проекти та управляти ними
Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації для вирішення
професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування
Структура курсу
Години
(лек. /
сем.)

Тема

2/1

Поняття та основи
організації фінансового

Результати навчання

Завдання

Оперувати фінансовими термінами і знати Питання,
правові засади консалтингової діяльності; практичні
1

консультування

розуміти процес організації консультування та завдання
вміти використовувати його інструментарій

2/1

Особливості професії
фінансового
консультанта

Знати про принципи, прийоми та типові Питання,
помилки в роботі фінансового консультанта; практичні
вміти
налагоджувати
персональний завдання
менеджмент і будувати взаємовідносини з
клієнтами.

2/1

Консультування в сфері Знати законодавство з питань публічних Питання,
публічних закупівель
закупівель
та
володіти
навиками практичні
консультування щодо здійснення процедури завдання
публічних закупівель

2/1

Консультування з
питань державнопроектного партнерства

Знати законодавство з питань державно- Питання,
проектного партнерства та володіти навиками практичні
консультування у сфері ДПП.
завдання

4/2

Муніципальний
консалтинг

Розуміти зміст та завдання муніципального Питання,
консалтингу; володіти навиками розробки кейси
проектів державно-приватного партнерства;
грантового фінансування, здійснення місцевих
запозичень тощо

2/1

Незалежні аналітичні
центри та громадські
консультанти

Розуміти роль і значення громадського Питання,
консультування; знати про форми взаємодії творче
органів влади з громадськістю; розуміти завдання
діяльність незалежних аналітичних центрів
(НАЦ) та їх вплив на вироблення фінансової
політики органів державної і місцевої влади

4/2

Консультування з
управління особистими
фінансами

Володіти
методикою
аналізу
особистих Питання,
фінансів; вміти складати особистий бюджет і творче
фінансовий план
завдання

2/1

Консультування щодо
інвестування
особистих коштів

Вміти розробляти стратегію інвестування та
особистий
інвестиційний
план;
володіти
методикою
оцінки
та
диверсифікації
інвестиційних ризиків.

4/2

Консультування щодо
оптимізації податкових
платежів

Вміти
проводити
комплексний
аналіз Питання,
сплачених податків, оцінювати податкові практичні
ризики та розробляти план оптимізації завдання
податкових платежів і прогноз особистих
податкових зобов’язань

2/1

Консультування щодо
вибору банківських
продуктів

Знати критерії надійності банку і розробляти Питання,
рекомендації щодо вибору оптимального практичні
розміщення банківських депозитів і отримання завдання
кредитів
2

4/2

Консультування з
питань недержавного
пенсійного страхування

Вміти
аналізувати
умови
та
ризики Питання,
недержавних пенсійних програм і розробляти практичні
рекомендації щодо оптимізації їхнього вибору. завдання
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання
модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не
більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати
лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом
оцінювання, за яке нараховуються бали. 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 наступним чином:
4

Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-4) – обговорення питань, розв’язок
завдань.

20

Модуль 2 (теми 1-7) – обговорення питань, розв’язок
завдань

20

КПІЗ – комплексне практичне індивідуальне завдання і
поточне опитування

20

Екзамен (теми 1-11) – питання, завдання

40

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного
складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним
курсом

ECTS

5

