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Силабус навчальної дисципліни 

ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна і входить до циклу 
дисциплін загальної підготовки 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни вивчення 
дисципліни 

IV семестр (VII, VIII чверті) 

Назва кафедри, яка 
викладає дисципліну 

Фінансів 
https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2015/p3926 

 
Провідний викладач 

(лектор) 

Доцент, к.е.н., Ірина Георгіївна Аберніхіна 

E-mail: irina.abernihina@gmail.com, кімн. Б-316 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ: 

https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2015/p-2/e2165 

Мова викладання Українська 

 

 
Передумови вивчення 

дисципліни 

Курс «Основи фінансової грамотності» призначений для 
засвоєння основних теоретичних положень та набуття 
практичних навичок в області фінансів, особистих заощаджень 
та способів управління ними (а саме: грошей, капіталу, 
фінансів, їх особливостей та основних принципів 
використання, видів банківських продуктів, способів 
накопичення капіталу та інвестування, основ податкового 
законодавства) 

Мета навчальної 

дисципліни 

Метою дисципліни «Основи фінансової грамотності» є 
формування у студентів системи знань в області фінансів, 
особистих заощаджень та способів управління ними. 

Компетентності, 

розвиток яких 

забезпечує навчальна 

дисципліна 

Вивчення дисципліни спрямоване на формування у 

бакалаврів наступних компетентностей: 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

- Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного 

аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.  

- Здатність застосовувати знання законодавства у сфері 

монетарного, фіскального регулювання та регулювання 

фінансового ринку. 
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Програмні результати 

навчання 

Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних 

результатів навчання: 

- знати сутність фінансів, грошей, банків; 

- знати структуру фінансової системи; 

- знати основні види банківських продуктів; 

- знати способи накопичення капіталу та інвестування; 

- знати сутність надходжень та видатків; 

 вміти розрахувати вартість грошей; 

 вміти розраховувати кількість грошей, необхідних для обігу 

згідно з окремими законами грошового обігу; 

 вміти розрахувати вартість акцій та облігацій; 

 вміти складати особистий бюджет. 

 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Модуль 1. Фінансова грамотність. 

 Модуль 2. Фінансова система та фінансові послуги. 

Модуль 3. Заощадження та інвестиції. 

Модуль 4. Особисті фінанси. 

 
Заходи та методи 

оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2, 3 та 4 здійснюється за 

результатами екзамену у письмовій формі. Модулям, що 

контролюються під час екзамену, призначаються однакові 

модульні оцінки, що співпадають з екзаменаційною оцінкою. 
Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою. 

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 
 

 Усього четверті 

Усього годин за навчальним планом 120   

у тому числі: 

Аудиторні заняття 32 16 16 
з них: 

лекції 16 8 8 
лабораторні роботи - - - 
практичні заняття 16 8 8 
семінарські заняття -   

Самостійна робота 88   
у тому числі при :  

підготовці до аудиторних занять 16 8 8 
підготовці до модульних контрольних робіт 12 6 6 
виконанні курсових проектів (робіт) - 

  виконанні індивідуальних завдань -   
опрацюванні розділів програми, які не       викладаються 

на лекціях 60 30 30 
Підсумковий контроль   Екзам. 

 

Специфічні 

засоби 

навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу та комп’ютерних робочих місць із програмним 

забезпеченням Microsoft Office та виходом до мережі Інтернет. 
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Навчально- 

методичне 

забезпеченн я 

Основна література 

1. Гроші та кредит: Навчальний посібник / І. Г.Сокиринська, Л. М. Савчук, І. 

В. Вишнякова, І. Г. Аберніхіна. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 238 с. 

2. Карлін М. І., Цимбалюк І. О. Фінанси домогосподарств провідних країн 

світу: навч. посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 172 с. 

3. Кузнецова С. А., Болгар Т. М., Пестовська З. М. Банківська система: навч. 

посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 416 с. 

4. Романенко О. Р. Фінанси: підручник для ВНЗ. Київ: Центр учбової 

літератури, 2016. 310 с 

5. Ткаченко Н. В. Страхування: підручник. Київ: УБС НБУ, 2014. 570 с 

6. Ферґюсон Н. Еволюція грошей. Фінансова історія світу; пер. з англ. К. 

Диса. Київ: Наш формат, 2017. 380 с 

7. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / 

авт. кол.; – К., 2019. – 272 с. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-

III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.  
2. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19. 
3. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14.  
4. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-

XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14.  
5. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 р. № 

1057-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.  
6. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 

05.04.2001 р. № 2346-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14.  
7. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 

23.02.2012 р. № 4452-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.  
8. Про споживче кредитування: Закон України від 15.11.2016 р. № 1734-VIII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19.  
9. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр.  

10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг: Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2664-14.  

11. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 

3480-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. 

12. Фінансово-економічна грамотність: підручник: у 2-х ч. / за ред. д-ра 

екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. Київ: 

Кондор, 2017. Ч. 1: Основи національної економіки, економіки регіонів та 

фінансової системи України. 1024 с 

13. Фінансово-економічна грамотність: підручник: у 2-х ч. / за ред. д-ра 

екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. Київ : 

Кондор, 2018. Ч. 2: Банківська система України, загальні поняття про облік, 

аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки. 400 с. 

 Інформаційні ресурси 

1. http://uainsur.com  

2. https://www.mof.gov.ua/uk 

3. https://bank.gov.ua 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19
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Укладач: доцент, канд. економ. наук І.Г. Аберніхіна 

Узгоджено: 

В.о. завідувача кафедри 

фінансів доцент, канд. економ. 

наук 

 

 

 ________О.В. Божанова 

(відповідальної за викладання дисципліни) 

 

Гарант освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування (магістерський рівень)», 

к.е.н., доцент_______________________________________________________І.Г. Сокиринська 
 


