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Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 

Фінанси і кредит 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

2 (3 семестр), 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні) 

Денна: 150 год.: лек. 26 год.; практ. – 28 год. 

Заочна: 150: лек. 6 год.; практ. – 8 год. 

Мова викладання  українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

 фінансів 

Автор дисципліни Кандидат економічних наук 

доцент кафедри фінансів 

Івашко Олена Анатоліївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Студент повинен володіти базовими знаннями з 

економічної теорії та мікроекономіки 

Що буде вивчатися В процесі вивчення дисципліни будуть розглянуті 

питання формування доходів домогоподарств, 

напрями вирачання коштів домогосподарствами 

та чинники, що впливають на цей процес; 

складання бюджету домогосподарства; податки, 

які платять домогосподарства України. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

На сьогодні варто знати кожному що таке 

сімейний бюджет та з чого складаються доходи та 

видатки домогосподарств та їх членів, які мотиви 

накопичення доходів та які чинники впливають на 

витрати окремої особи, або сім’ї (чи 

домогосподарства в цілому) 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

ПР04. Знати механізм функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, 

фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської 



системи та страхування.   

ПР05. Володіти методичним інструментарієм 

діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, 

фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні ЗК07. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. ЗК08. Здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

СК02. Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури. СК03. Здатність до 

діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова 

системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування).  

СК05. Здатність застосовувати знання 

законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК06. Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення для 

отримання та обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  
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