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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти бакалавр; магістр 
Освітня програма - 
Спеціальність всі спеціальності НУВГП 
Рік навчання, семестр 2-4 рік навчання, семестр 3-8 (бакалавр);  

1 рік навчання, 1-2 семестр (магістр) 
Кількість кредитів 3 
Лекції: 20 (6 – заочна) год. 
Практичні заняття: 10 (4 – заочна) год. 
Самостійна робота: 60 (80 - заочна) год. 
Курсова робота: ні 
Форма навчання денна/заочна 
Форма підсумкового 
контролю 

залік 

Мова викладання Українська/англійська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
Лектор Нікитенко Дмитро Валерійович, доктор 

економічних наук, професор, професор 
кафедри економіки підприємства і 
міжнародного бізнесу.  

Вікіситет https://cutt.ly/YgJ2hU3 
ORCID https://orcid.org/0000-0003-4989-0879 
Як комунікувати d.v.nikytenko@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення на сторінці 
дисципліни в системі MOODLE 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Метою навчальної дисципліни є формування в 
здобувачів вищої освіти знань з основ фінансової 
грамотності і підвищення їхнього рівня фінансової 
культури та дисципліни. 
Цілями курсу є:  
1) вивчення студентами основних теоретичних 
питань у сфері економіки та фінансів;  
2) засвоєння теоретичних основ кредитування, 
оподаткування, страхування, пенсійного 
забезпечення;  
3) оволодіння практичними навиками бюджетного 
планування для забезпечення фінансової 
незалежності та протидіяти різному роду 
фінансових шахрайствам;  

mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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4) вироблення навиків застосування засвоєних 
знань у повсякденній діяльності як споживача 
фінансових послуг і актора фінансового ринку;  
5) розвиток у студентів навиків самостійної та 
пошукової роботи при закріпленні теоретичних 
знань у ході вивчення курсу; закріплення навиків 
самостійного аналізу прийняття рішень у сфері 
управління персональними фінансами. 
Методи навчання: 
1) творчий метод;  
2) проблемно-пошуковий метод;  
3) навчальна дискусія;  
4) case study /аналіз ситуації;  
Технології навчання 

- навчальні ігри («Бізнес-геній»); 
- аналіз конкретних ситуацій; 
- прикладні вправи; 
- навчання на основі досвіду; 
- інформаційно-комунікаційні технології. 

Посилання на розміщення  
навчальної дисципліни  на 
навчальній платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2790 

Компетентності  - Знати і розуміти базову економічну та 
фінансову термінологію; сутність фінансових 
інструментів та фінансових інститутів; джерела 
формування та напрями використання 
фінансових ресурсів; систему оподаткування. 

- Вміти аналізувати рішення щодо 
інвестування з врахуванням особливостей 
особистої фінансової поведінки;  

- Вміти запобігати фінансовому 
шахрайству;  

- Вміти застосовувати практику прийняття 
фінансових рішень під час вирішення конкретних 
ситуаційних завдань.   

Програмні результати 
навчання 

- Здобувач розуміє сутність базових 
економічних та фінансових понять. 

- Здобувач володіє навичками розв’язувати 
теоретичні та практичні завдання з фінансової 
грамотності.  

- Здобувач демонструє здатність вільно 
користуватись фінансовими інструментами. 

- Здобувач демонструє здатність до 
комунікації в усній та письмовій формах 
державною мовою для вирішення конкретних 
питань фінансового характеру у своїй 
професійній практичні діяльності.  

- Здобувач застосовує набуті знання у різних 
ситуаціях у фінансовій сфері і формує 
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обґрунтовані висновки.  
- Здобувач здатний виконувати роботу в 

команді, включаючи здатність взаємодії із 
колегами та виконання обов’язкової роботи в 
установлені терміни. 

- Здобувач здатний до самостійної роботи 
та самостійного прийняття рішень, здатний 
нести відповідальність за їх реалізацію.  

Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft skills) 

Комунікативні навички, менеджмент проектами, 
самоорганізація, досвід роботи в команді, 
вирішення конфліктів у фінансовій сфері, 
здатність до навчання, формування власної 
думки. 

Структура навчальної 
дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці. 

Методи оцінювання та 
структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно вчасно виконати завдання 
як усні, так і письмові, які розміщені на платформі 
MOODLE, здати модульний контроль. 
Викладач проводить оцінювання індивідуальних 
завдань студентів шляхом усного опитування та 
письмових завдань. 
За вчасне та якісне виконання завдань студент 
отримує такі обов’язкові бали: 50 балів за усні і 
письмові завдання; 10 балів за індивідуально-
дослідне завдання; 20 балів за модуль 1 та 20 
балів за модуль 2. Разом – 100 балів. 
 
Студенти можуть отримати додаткові бали за:  
- виконання есе дослідницького характеру за 
темою курсу. Тему дослідницької роботи можуть 
вибрати самостійно за погодженням із викладачем;  
- проходження курсу Фінансова грамотність на 
альтернативних платформах з отриманням 
сертифікату. 
Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції по 
удосконаленню змісту навчальної дисципліни. 
Модульний контроль проходитиме у вигляді 
тестування. У тесті 20 запитань різної складності: 
рівень 1 – 10 запитань по 0,5 бали (5 балів), рівень 
2 – 5 запитань по 1 балу (5 балів), рівень 3 – 2 
завдання по 5 балів (10 балів). Усього 20 балів. 
Посилання на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролю знань студентів, можливість 
їм подання апеляції https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце навчальної 
дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача вищої 

Дисципліна є вибірковою. 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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освіти 
Поєднання навчання та 
досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання: 

- індивідуальних завдань дослідницького 
характеру;  

- написання та опублікування тез; 
- участь у ділових іграх; 
- участь в організації та проведення 

соціальних опитувань по тематиці 
навчальної дисципліни. 

Інформаційні ресурси Основна література: 
1. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: 
Навчальний посібник. / Керівники авторських колективів: 
від Проекту USAD «Трансформація фінансового 
сектору» Т.С. Грищенко, Ю.В. Вітка; від ДВНЗ 
«Університет банківської справи» Т.О. Смовженко, А.Я. 
Кузнєцова. Київ: ДВНЗ «Університет банківської 
справи», 2019. 272 с. 
2. Ясинська Н. А. Управління особистими фінансами: 
навч. посіб. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 
2015. 356 с. 
3. Фінансова грамотність: інтерактив. електрон. посіб. / 
авт. кол.; за ред. Т. С. Смовженко; М-во освіти і науки 
України. Київ, 2014. 1 електрон. диск.  
4. Фінансова грамотність: підручник / авт. кол.; за ред. д-
ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. Київ, 2014. 316 с. 
5. 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.  
6. 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. 

Додаткова література: 

7. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е.  Мікроекономіка: Навч. 
посібник. Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. К.: Центр 
учбової літератури. 2008. 438 с. 
8. Ватаманюк О. З. Заощадження в економіці України: 
макроекономічний аналіз : монографія. Львів : 
Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 536 с. 
9. Варналій З. С., Нікитенко Д. В. Детермінанти 
забезпечення інвестиційної безпеки на нанорівні 
національної економіки. Міжнародний науковий журнал 
«Інтернаука», Серія: Економічні науки. 2018. № 6 (14). 
С. 72–78. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-6-3956  
10. Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: сучасна 
парадигма та домінанти розвитку : монографія. Київ : 
Знання, 2016. 431 с. 
11. Ткаченко Н.В., Довгань А.І., Часнікова О.В. Рядова 
О.Б., Лапішко З.Я., Забуга Н.І. Фінансова культура: 
Навчальне видання. / За загальною редакцією д.е.н., 
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професора Т.С. Смовженко. Київ: Державний вищий 
навчальний заклад «Університет банківської справи», 
2016. 116 с. 
12. Фінансова грамотність, обізнаність та інклюзія в 
Україні: звіт про дослідження. Додатковий проект IP-FSS 
в Україні. Проект регіонального економічного розвитку. 
2017. 69 c. 
13. Шефер Б. Пес на ім’я Мані, або Абетка грошей. 
Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. 231 с. 
14. Кийосаки Роберт Т., Летчер Шарон Л. Бедный папа, 
богатый папа. М.: Попурри, 2017.  
15. Кийосаки Роберт Т., Летчер Шарон Л. Квадрант 
денежного потока. – М.: Попурри, 2018. 
 
Альтернативні ресурси: 
Курс «Фінансова грамотність» 
https://impactorium.org/uk/courses/finansova-gramotnist/ 
Інформаційні ресурси 
1. Офіційний веб-сайт Національного банку України : 
bank.gov.ua.  
2. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України : 
minfin.gov.ua.  
3. Офіційний веб-сайт Державної податкової служби 
України: sts.gov.ua.  
4. Офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України: 
pfu.gov.ua.  
5. Офіційний веб-сайт Фонду соціального страхування 
України: fsuu.gov.ua.  
6. Офіційний веб-сайт Державної служби зайнятості: 
dcz.gov.ua.  
7. Сайт «Ціна держави»: https://cost.ua/about 
8. Все PRO Гроші http://vseprogroshi.com.ua  
9. Власні фінанси інфо. Планування бюджету 
https://vlasnifinansy.info/budget.html 
10. Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку. URL: http://www.ssmsk.gov.ua.  
11. Перша фондова торгівельна система. URL: 
www.pfts.com. 
12. Financer.com - міжнародний сервіс порівняння 
фінансових продуктів 
https://financer.com/ua/blog/finansova-gramotnist/ 
13. Investing.com https://www.investing.com/ 
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ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Індивідуальні роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку (-3 бали) 
Складання модулів відбувається відповідно до 
графіку. 
Перездача модульних контролів не дозволяється 
(http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezalezhnohootsiniuvannia-znan/dokumenti). 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядок ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право здобувача на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. 

Правила академічної 
доброчесності 

Курс покликаний дотримуватися академічної 
культури та навичок наукового мовлення, що 
сприятиме підвищенню якості подальшої 
навчально-наукової діяльності, допоможе 
реалізації творчого потенціалу студентської молоді.  
Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). 
За списування під час виконання окремих завдань 
здобувачу знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності.  
Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, кодекс честі студентів, документи 
Національного агентства стосовно доброчесності) 
наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП 
- https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до відвідування Студент має систематично відвідувати заняття, 
вести конспекти лекційних і практичних занять, 
приймати активну участь в роботі на практичних 
заняттях, своєчасно виконувати завдання, 
відвідувати консультації у випадку необхідності 
роз’яснення навчального матеріалу та/або 
відсутності на заняттях. 
Здобувачу не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин, небажане спізнення на 
навчальне заняття. 
Заняття (лекції, практичні заняття) можуть 
відбуватись офлайн або онлайн за допомогою 
Google Meet за кодом. 
Консультації можуть відбуватись офлайн або 
онлайн за допомогою Google Meet за кодом. 
Здобувач має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/  
При об’єктивних причинах пропуску занять, 
здобувач може самостійно вивчити пропущений 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
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матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3581 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Здобувачі мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Також 
здобувачі вищої освіти можуть самостійно на 
навчальних платформах Prometheus, Coursera, 
edEx, edEra, FutureLearn тощо опановувати 
матеріал в межах курсу «Фінансова грамотність». 
При цьому важливо, щоб компетентності та 
результати навчання, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 
мали зв'язок з очікуваними результатами навчання 
з даної навчальної дисципліни та перевірялись в 
підсумковому оцінюванні.  
Основи фінансів та інвестицій 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:Prometheus+FIN101+2020_T2/course/ 
Фінансова грамотність 
https://impactorium.org/uk/courses/finansova-
gramotnist/ 

ДОДАТКОВО 
Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну* 

Щосеместрово здобувачі заохочуються пройти 
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. За 
результатами анкетування здобувачів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання 
за даною та іншими дисциплінами. Результати 
опитування здобувачам надсилають обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни кількості 
аудиторних занять, наукових досягнень, 
попереднього досвіду викладання дисципліни. 
Здобувачі вищої освіти можуть долучитись до 
процедури оновлення навчальної дисципліни через 
процедуру опитування, яке проводиться 
щосеместрово. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб 
з інвалідністю доступно за посиланням 
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju  
У випадку навчання таких категорій здобувачів 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3581
https://impactorium.org/uk/courses/finansova-gramotnist/
https://impactorium.org/uk/courses/finansova-gramotnist/
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
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освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі потреби здобувача. 
Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 
навчання для осіб з інвалідністю та особливими 
освітніми потребами. 

Практики, представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до викладання 

На окремі теми можуть бути запрошені практики з 
досвідом роботи в біржовій діяльності, страхуванні. 

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 20 год Прак./лабор./сем. 10 год Самостійна робота 60 год 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 

Здобувач розуміє сутність базових економічних та фінансових понять 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекції, практичні заняття, консультації, підготовка до 
практичних занять, контролю з модулю, виконання вправ 
на практичних заняттях; завдання самостійної роботи; 
опитування; розв’язування тестових завдань і задач. 

Методи та технології навчання Демонстрація, проблемно-пошуковий метод, аналіз 
конкретних ситуацій. 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 
інформаційно-комунікаційні системи, підручники і навчальні 
посібники.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 

Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 
фінансової грамотності 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекції, практичні заняття, консультації, підготовка до 
практичних занять, контролю з модулю, виконання вправ 
на практичних заняттях; завдання самостійної роботи; 
опитування; розв’язування тестових завдань і задач. 

Методи та технології навчання Демонстрація, проблемно-пошуковий метод, аналіз 
конкретних ситуацій, ділова-гра 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 
інформаційно-комунікаційні системи, підручники і навчальні 
посібники, комплект «Бізнес-геній» 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 

Здобувач демонструє здатність вільно користуватись фінансовими 
інструментами  

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекції, практичні заняття, консультації, підготовка до 
практичних занять, контролю з модулю, виконання вправ 
на практичних заняттях; завдання самостійної роботи; 
опитування; розв’язування тестових завдань і задач. 

Методи та технології навчання Демонстрація, проблемно-пошуковий метод, аналіз 
конкретних ситуацій. 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 
інформаційно-комунікаційні системи, підручники і навчальні 
посібники.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
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Здобувач застосовує набуті знання у різних ситуаціях у фінансовій сфері і 
формує обґрунтовані висновки 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекції, практичні заняття, консультації, підготовка до 
практичних занять, контролю з модулю, виконання вправ 
на практичних заняттях; завдання самостійної роботи; 
опитування; розв’язування тестових завдань і задач. 

Методи та технології навчання Демонстрація, проблемно-пошуковий метод, аналіз 
конкретних ситуацій, ділова гра 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 
інформаційно-комунікаційні системи, підручники і навчальні 
посібники, комплект «Бізнес-геній» 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 

Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах 
державною мовою для вирішення конкретних питань фінансового характеру у 

своїй професійній практичні діяльності.  
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекції, практичні заняття, консультації, виконання вправ на 
практичних заняттях; завдання самостійної роботи; 
опитування; розв’язування тестових завдань і задач. 

Методи та технології навчання Демонстрація, проблемно-пошуковий метод, аналіз 
конкретних ситуацій. 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 
інформаційно-комунікаційні системи, підручники і навчальні 
посібники.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 

Здобувач здатний виконувати роботу в команді, включаючи здатність 
взаємодії із колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені 

терміни. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекції, практичні заняття, консультації, виконання вправ на 
практичних заняттях; завдання самостійної роботи; 
опитування; розв’язування тестових завдань і задач. 

Методи та технології навчання Демонстрація, проблемно-пошуковий метод, аналіз 
конкретних ситуацій. 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 
інформаційно-комунікаційні системи, підручники і навчальні 
посібники.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 

Здобувач здатний до самостійної роботи та самостійного прийняття 
рішень, здатний нести відповідальність за їх реалізацію 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекції, практичні заняття, консультації, виконання вправ на 
практичних заняттях; завдання самостійної роботи; 
опитування; розв’язування тестових завдань і задач. 

Методи та технології навчання Демонстрація, проблемно-пошуковий метод, аналіз 
конкретних ситуацій. 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 
інформаційно-комунікаційні системи, підручники і навчальні 
посібники.  

 

За поточну складову оцінювання – 60 балів За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 1 – 20 балів, модуль 
2 – 20 балів  

 

Усього за дисципліну 100 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

Модуль 1 – 82/20/10/0/52 (82/6/4/8/72) (всього / лекції / практичні заняття / 
індивідуальне навчально-дослідницьке завдання (ІНДЗ) / самостійна робота) годин 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансової грамотності – 44/12/4/0/28 (44//2/2/0/40) годин 

Тема 1. Фундаментальні економічні поняття – 8 годин (8/2/0/0/6) / (8/2/0/0/6) 

Результати 
навчання 
РН1, РН2 

Кількість 
годин: 8 

Література: 
[1], [4], [5], 

[6], [7] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3581 

Додаткові ресурси: 
https://cutt.ly/OIptUyh 

Опис теми Базові економічні поняття. Економічні потреби і добробут домогосподарств. Історія 
грошей та еволюція грошових відносин. Функції грошей та основні правила 
користування грошима.  

Тема 2. Власні фінанси - 10 годин (10/2/1/0/7) / (10/1/1/0/8) 

Результати 
навчання 
РН1, РН2, 

РН5 

Кількість 
годин: 

10 

Література: 
[1], [2], [4], 

[8], [9], [10], 
[12], [14] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3581 

Додаткові ресурси: 
Saving in groups and out – the animated videos! 

Intro to savings groups. 
Why Savings Groups work.  

Other ways to save  
Pascaline Dupas describe her research on saving 

Dean Karlan describe why commitments matter to saving  
Nava Ashraf describe the challenge of holding on to your 

money 
LSE’s Nava Ashraf describe behavior change in saving 

Опис теми Добробут, багатство, бідність, «замкнене коло бідності». Психологічні особливості 
багатства та бідності. Особистий дохід як джерело і обмеження добробуту. Моделі 
поведінки домогосподарств. Оцінка впливу психології грошей на формування 
добробуту населення. Фінансове планування. Фінансові цілі. Поняття та класифікація 
надходжень. Доходи та активи. Види та характеристика окремих видатків. Видатки, 
податки і інфляція. Планування власних витрат. Заощадження. Солідарні пенсійна 
система. Накопичувальна пенсійна система. Система недержавного пенсійного 
забезпечення. Планування фінансового життя. Складання особистого бюджету. Мета 
обліку та прогнозування надходжень і видатків. Корисні додатки для обліку особистих 
фінансів. 

Тема 3. Банківські та небанківські інструменти - 10 годин (10/4/1/0/5) / (10/1/1/0/8) 

Результати 
навчання 
РН1, РН2, 

РН3 
РН5 
РН7 

Кількість 
годин: 

10 

Література: 
[1], [2], [3] , 

[5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3581 

Додаткові ресурси: 
Stuart Rutherford on microfinance and talking to clients (9 

minutes):  
Jonathan Morduch (2017). “Microfinance as a Credit Card.” 

Limn Issue 9. 
Rohini Pande describe new ways of thinking about microcredit 

(10 minutes) 

Опис теми Фінансова система та канали руху коштів. Фінансові посередники та фінансові 
послуги. Ринки капіталу та ринок грошей. Банки та банківська система. Банківські 
послуги. Види депозитів. Депозити в дорогоцінних металах. Особливості процентних 
ставок за депозитами. Гарантування банківських вкладів. Види кредитів: споживчі, 
бланкові, іпотечні кредити. Причини для позики та контроль за рівнем заборгованості. 
Вартість кредиту. Прості відсоткові ставки. Складні відсоткові ставки. Ефективна 
відсоткова ставка. Фінансова рента (ануїтет). Проценти та номінальна процентна 
ставка. Комісії за кредитом. Загальні витрати за споживчим кредитом і реальна річна 
процентна ставка. Платежі за послуги інших, пов’язаних з кредитом, осіб. Методи 
виплати кредиту. Чинники вибору надійної банківської установи. Кредитний договір. 
Небанківські фінансові установи: ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії, 
лізингові компанії. Кредитні продукти для споживачів. Кредит по будь-які потреби без 
застави. Кредит від ломбарду під заклад певного майна. Кредит на придбання 
побутової техніки чи інших товарів. Кредитна картка. Кредит на придбання 
транспортного засобу з передачею його в заставу. Іпотечний кредит.  

https://www.financialaccess.org/publications-index/2015/7/15/financial-access-101-intro-to-savings-groups
https://www.financialaccess.org/publications-index/2015/7/15/financial-access-101-why-savings-groups-work
https://alicia-brindisi-79qu.squarespace.com/publications-index/2015/7/15/savings-outside-of-groups
http://www.financialaccess.org/publications-index/2015/7/15/fai-video-pascaline-dupas-of-stanford-university
https://www.financialaccess.org/publications-index/2015/7/15/dean-karlan-on-commitment-savings?rq=karlan%20comm
https://www.financialaccess.org/publications-index/2015/7/15/timothy-ogden-in-conversation-with-nava-ashraf-part-2?rq=nava%20ashraf
https://www.financialaccess.org/publications-index/2015/7/15/timothy-ogden-in-conversation-with-nava-ashraf-part-2?rq=nava%20ashraf
https://www.financialaccess.org/publications-index/2015/7/15/timothy-ogden-in-conversation-with-nava-ashraf-part-3?rq=nava%20ashraf
https://www.youtube.com/watch?v=Q_xd5vKgC3o
https://limn.it/articles/microfinance-as-a-credit-card/
https://www.financialaccess.org/publications-index/2015/7/15/fais-timothy-ogden-and-economist-rohini-pande-in-conversation?rq=pande
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Тема 4. Державні фінанси - 8 годин (8/2/1/0/5) / (8/0/0/0/8) 

Результати 
навчання  

РН1 
РН5, РН7 

Кількість 
годин:8 

Література: 
[1], [4], [5] , 

[6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3581 

Додаткові ресурси: 
http://old.cost.ua/budget_simulator_2017/ 

http://old.cost.ua/calculator/ 
 

Опис теми Бюджет держави. Сутність податків та їх види. Податки на споживання. Податки на 
доходи. Податки на майно. Ухилення від оподаткування і перекладання податків. 
Видатки. Борг. Корупція. 

Тема 5. Фінансова безпека – 8 годин (8/2/1/0/5) / (8/0/0/0/8) 

Результати 
навчання 

РН1, 
РН4, 
РН5, 

РН6, РН7 

Кількість 
годин: 8 

Література: 
[1], [2], [4] , 
[6], [9], [12] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3581 

Додаткові ресурси: 
 

Опис теми Фінансова поведінка. Типи ризиків та управління ними. Поняття та види ризиків. 
Схильність до ризику. Фінансова безпека та шахрайство. Фінансове шахрайство. 
Фізична крадіжка персональних даних. Шахрайство в онлайн. Крадіжки персональних 
даних за допомогою соціальної інженерії. Інші різновиди шахрайства: махінації з 
обміном валют, розіграшами, лотереями та кредитами на чуже ім’я. Фінансові 
піраміди. 

Змістовий модуль 2. Основи інвестування – 38/8/6/0/24 годин 

Тема 6. Біржова діяльність – 10 годин (10/2/2/0/6) / (10/1/1/0/8) 

Результати 
навчання 
РН1, РН3 

РН5 
РН7 

Кількість 
годин: 

10 

Література: 
[1], [2], [3] , 

[5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3581 

Додаткові ресурси: 
https://www.investing.com/ 

Why Markets are Worried About the Yield Curve 
https://www.visualcapitalist.com/explainer-markets-worried-

yield-curve/ 
Опис теми Види бірж. Форекс. Поняття валютного курсу та його види. Види біржових 

спекулянтів. Технічний аналіз. Фундаментальний аналіз. 

Тема 7. Інвестиційна діяльність домогосподарств – 10 годин (10/2/2/0/6) / (10/1/1/0/8) 

Результати 
навчання 
РН1, РН3 

РН5 
РН7 

Кількість 
годин: 

10 

Література: 
[1], [2], [3] , 

[5], [11], 
[15] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3581 

Додаткові ресурси: 
https://www.investing.com/ 

Опис теми Заощадження та їх джерела. Психологічні аспекти інвестування. Інвестиції: сутність 
та призначення. Оцінка вартості грошей в часі. Цінні папери та їх види. Фондовий 
ринок. Можливості отримання доходу від операцій з акціями та облігаціями. Стратегія 
та ризики інвестування. Інтернет-торгівля цінними паперами. Помилки інвесторів. 

Тема 8. Страхування – 10 годин (10/2/2/0/6) / (10/1/0/0/9) 

Результати 
навчання 
РН1, РН3 

РН5 
РН7 

Кількість 
годин: 

10 

Література: 
[1], [2], [3] , 

[5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3581 

Додаткові ресурси: 
Moral Hazard and Adverse Selection – the animated videos! 

Shawn Cole describe the research on rainfall insurance 
https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/baza_znan/elektronnyi_kurs_z_npz.html 

Опис теми Страхування: зародження і розвиток. Потреба в страхуванні та особливості страхової 
діяльності. Учасники страхових відносин. Форми страхування. Умови та правила 
страхування. Види страхування. Особисте страхування. Страхування 

http://old.cost.ua/budget_simulator_2017/
http://old.cost.ua/calculator/
https://www.financialaccess.org/publications-index/2015/7/15/financial-access-101-moral-hazard-and-microinsurance?rq=moral%20hazard
https://www.financialaccess.org/publications-index/2015/7/15/fai-101-adverse-selection?rq=adverse%20selection
https://www.youtube.com/watch?v=Cy5Mq8JKMvk
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відповідальності. Страхування майна. Страхування життя. 
 

Тема 9. Фінтех компанії – 8 годин (8/2/0/0/6) / (10/1/0/0/9) 
 

Результати 
навчання 
РН1, РН3 

РН5 
РН7 

Кількість 
годин: 

10 

Література: 
[1], [2], [3] , 

[5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3581 

Додаткові ресурси: 
 

Опис теми Поняття криптовалюти та історія її виникнення. Популярні криптовалюти та їх 
забезпечення. Як працює криптовалюта та як її використовувати. Протоколи, що 
використовуються для створення майнінгу. Способи заробітку крипто валют. Поняття 
токену в крипто валюті. Переваги та недоліки криптовалюти. 

Модуль 2. ІНДЗ – 8(0/0/8/0) 
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