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Презентація вибіркового курсу

«ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ»

«Нажити багато грошей – хоробрість, 

зберегти їх – мудрість, а вміло потратити 

– мистецтво» 

Бертольд Ауербах

(німецький письменник та поет)

Викладач Юрчишена Людмила Вікторівна
канд. екон. наук, доц., доцент кафедри фінансів і банківської справи

Загальна кількість кредитів/годин: 3 кредити / 90 год

Форми навчання: лекції, міні-лекції, дискусії, робота в групах, презентація власних/групових завдань, ситуацій, рішення

практичних завдань, ситуацій, кейсів, проміжні контрольні роботи, самостійна поза аудиторна робота

Форма підсумкового контролю – залік.

Мова викладання – українська.
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ЗМІСТ КУРСУ «ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ»

•1. Фінансове планування життя

2. Планування великих подій

3. Планування великих покупок

4. Розумні покупки

5. Як забезпечити собі пасивні джерела доходу

6. Як захистити себе від фінансового шахрайства

7. Відкриття власної справи
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Метою вивчення навчальної дисципліни є підвищення рівня фінансової грамотності у здобувачів, набуття 

практичних навичок використання фінансових продуктів, ефективне управління власним бюджетом, прийняття 

впевнених та зважених фінансових рішень відповідно до життєвих обставин.

Програмні 

результати 

навчання 

дисципліни:

-формування навиків фінансового планування життя;

-планування великих подій і покупок, здійснення розумних покупок;

-формування практичних аспектів відкриття власної справи і використання в повсякденному 

житті фінтех (високотехнологічні фінансові сервіси);

-уміння управляти своїми власними і сімейними фінансами з метою підвищення власного 

добробуту;

-формування навиків користування фінансовими послугами, продуктами та інтернет банкінгом;

-впровадження навиків активного користування фінансовими послугами, асортимент яких 

розширюється;

-управління та накопичення власних заощаджень, зменшення або уникнення ризику непосильних 

боргів;

-формування практичних знань розпізнати шахрайських схем «швидкого забезпечення» або 

інших фінансових пірамід.
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Компетентності, які формуються у студентів під час вивчення дисципліни

-вміння використовувати сучасні фінансові продукти;

-планувати власну фінансову незалежність та бюджет сім’ї;

-вміння складати індивідуальний довгостроковий фінансовий план, підбирати фінансові інструменти для 
задоволення потреб у коштах;

-розуміти, що вигідніше: зберігати чи інвестувати;

-розуміти як родина може заощаджувати гроші та здійснювати правильний вибір вкладення накопичених 
коштів.

-банківські послуги для бізнесу, поняття високотехнологічного фінансового сервісу;

-здійснювати пошук та підбір високотехнологічних фінансових сервісів для особистого користування та 
використання у професійній діяльності.
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Фінансово грамотна людина

Веде облік власних  

доходів і витрат

Знає свої права

Володіє актуальною 

фінансовою інформацією

Вміє вибирати 

фінансові послуги

Витрачає менше, 

ніж заробляє

Має фінансову 

подушку

Фінансова грамотність – це знання, розуміння, навички та впевненість, які дають змогу людині приймати зважені рішення 

щодо ефективного управління власними фінансами та раціонально діяти відповідно до конкретних життєвих обставин.
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ЧИМ ВИГІДНІ ФІНАНСОВО-ГРАМОТНІ ЛЮДИ? 

Для самих себе

Уміння управляти своїми власними і сімейними фінансами підвищить наш добробут.

Можливість більш активно користуватися фінансовими послугами, асортимент яких 
розширюється.

Не піддавати свої заощадження небезпеці, зберігаючи їх удома.

Зменшення ризику накопичення непосильних боргів.

Можливість вчасно розпізнавати шахрайські схеми швидкого збагачення» або інші 
фінансові піраміди.
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Для держави

Ріст добробуту людей допоможе забезпечити соціальну і фінансову стабільність у 
суспільстві.

Зміни за останні 24 роки змушують людей самостійно управляти власними фінансами і 
планувати своє фінансове майбутнє, а не покладатися в цьому питанні на державу.

Збільшення обсягу недержаного пенсійного забезпечення.

Поліпшення якості мільйонів фінансових рішень, які приймаються кожного дня, посилить 
конкуренцію між фінансовими установами і матиме позитивний вплив на економіку.
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Партнери проекту підвищення рівня фінансової грамотності в Україні

Верховна Рада 
України

Національний банк 
України

Міністерство освіти і 
науки України

Міністерство 
соціальної політики

Незалежна 
асоціація 
українських банків

Асоціація українських 
банків

Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб

Громадська ініціатива 
«Національна мережа 
фінансової політики»
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Приклад розробленого фінансового плану
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Бажаю фінансово грамотних планів на життя!

Вибирайте і записуйтесь на  курс 

«Фінансова грамотність»!


