ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Факультет економіки і підприємництва
Aнотація:
Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування знань щодо
ключових інструментів управління особистими фінансами та оволодіння
навичками вірно розпоряджатися власними фінансами, планувати особистий
бюджет і захищатися від ризиків, приймати зважені та вірні фінансові рішення
щодо: можливостей розширення джерел власних доходів; планування і
коригування власних видатків; формування особистих фінансових резервів і
здійснення заощаджень; використання кредитних ресурсів та здійснення
безпрограшного інвестування власних заощаджень при грамотному підході.
Цілі курсу (програмні компетентності):
- здатність до розуміння базової економічної та фінансової термінології;
- здатність розуміння форм зайнятості,економічної активності(наймана
праця, підприємництво тощо) та винагороди за працю;
- усвідомлення потреби постійного навчання та розвитку навичок для
побудови кар’єри, власного бізнесу тощо;
- набуття вмінь застосування концепцій фінансового планування і
прогнозування вартості досягнення фінансових цілей;
- розуміння природи та видів надходжень та видатків сімей;
- уміння планувати і складати сімейний бюджет;
- розуміння методів здійснення платежів із використанням готівки,
безготівкових коштів, електронних грошей;
- здатність до розуміння сутності страхування, видів особистого та
майнового страхування, страхування відповідальності;
- розуміння різних шахрайських схем під час користування фінансовими
послугами та засобів захисту своїх коштів від шахраїв;
- розуміння своїх основних прав та обов’язків як споживача фінансових
послуг.
Програмні результати навчання:
- розробляти та ефективно застосовувати фінансові технології, що
враховують особливості сучасного поєднання глобальної і регіональної
економіки, специфіки національної фінансової системи, забезпечення її
фінансового механізму;
- формувати та реалізовувати високий рівень цілеспрямованої і ефективної
розробки й реалізації моделей сучасних технологій фінансів, структурної та
комплексно-орієнтованої фінансової роботи в галузі держави та
домогосподарств;
- приймати ефективні управлінські рішення щодо забезпечення високої
культури технологій фінансів, фінансової роботи та фінансової підтримки
населення, благополуччя громадян, їх матеріального забезпечення;

- вільно оперувати навичками фінансових розрахунків щодо фінансових
інструментів;
- створювати та моделювати самостійно (на рівні технологічного процесу)
оптимальні способи подолання фінансової безграмотності та використовувати
здобуті знання щодо основ співпраці з фінансовими установами.
Короткий зміст курсу:
Фінансова грамотність як основа фінансової культури населення. Методика
формування сімейного бюджету і планування особистих фінансів. Особливості
заощаджуваної поведінки населення. Фінансова система та фінансові послуги.
Фінансове шахрайство і особиста фінансова безпека населення. Державні
гарантії захисту інвестицій та податкові пільги.

