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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1.
Загальна характеристика навчальної дисципліни
«Фінанси домогосподарств»
1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки: є базовою для
вивчення таких дисциплін як: «Основи фінансів», «Інвестування»,
«Податки та соціальне забезпечення»
2. Кількість кредитів за ЄКТС __6__
3. Кількість модулів __2__
4. Обов’язкова (варіативна) у відповідності до навчального плану
____Обов’язкова____
5. Курс - 1
6. Семестр - 1
7. Кількість годин: 180 – загальна кількість: 1 семестр _180_.
- лекції: 1 семестр _32_
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр _40_.
- самостійна робота: 1 семестр __108__.
- вид підсумкового контролю: 1 семестр ПМК
Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати
навчання з навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни «Фінанси домогосподарств» полягає
у вивченні теоретичних й практичних засад формування фінансів
домашніх господарств, принципів їх використання, правил співпраці з
фінансово-кредитними установами, а також у розвитку розуміння
наслідків
власних
фінансових
рішень
та
усвідомлення
відповідальності за них.
Завдання навчальної дисципліни полягає у тому, щоб надати
студентам знання щодо: сутності основних категорій і понять, які
використовуються в теорії та практиці фінансів домашніх
господарств; економіко-правових основ формування та використання
особистих фінансів; засад планування особистого бюджету та
принципів раціонального розпорядження ним; джерел фінансування
витрат домогосподарств; дії податкового законодавства у сфері
особистих фінансів; правил вибору та умов користування
фінансовими
послугами,
які
пропонуються
фінансовими
посередниками з метою обслуговування потреб домогосподарств;
механізмів формування заощаджень фізичними особами; методів
забезпечення власної фінансової безпеки; набуття студентами навичок
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прийняття фінансових рішень стосовно розпорядження власним
бюджетом з позицій ощадливості, ефективності та безпеки.
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати
навчання
Програмні результати
навчання
• використовувати
професійну
аргументацію
для
донесення
інформації, ідей, проблем та
способів їх вирішення до фахівців і
нефахівців
у
фінансовій
сфері діяльності (ПР10);
• вміти
абстрактно
мислити,
застосовувати аналіз та синтез для
виявлення ключових характеристик
фінансових
систем,
а
також
особливостей поведінки їх суб’єктів
(ПР12);
• застосовувати набуті теоретичні
знання для розв’язання практичних
завдань та змістовно інтерпретувати
отримані результати (ПР14);
• володіти
технологіями
цифровізації у сфері фінансів,
банківської справи та страхування
(ПР19).

Компетентності, якими
повинен
оволодіти здобувач
• здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях (ЗК02);
• здатність бути критичним і
самокритичним (ЗK09);
• здатність до діагностики стану
фінансових
систем
(державні
фінанси, у тому числі бюджетна та
податкова системи, фінанси суб’єктів
господарювання,
фінанси
домогосподарств, фінансовий ринок,
банківська система та страхування)
(СК03);
• здатність
визначати,
обґрунтовувати професійні рішення в
сфері фінансів, банківської справи та
страхування і брати відповідальність
за них (СК07).

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
Робоча
програма
навчальної
дисципліни
«Фінанси
домогосподарств» розроблена на основі освітньо-професійної
програми зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та
страхування ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»
ступеня молодший бакалавр.

Тема 1. «Сутність та функції
фінансів домогосподарств»
1. Домогосподарство як
суб’єкт ринкової економіки
2. Сутність фінансів
домогосподарств та їх роль в
економіці держави
3. Функції фінансів
домогосподарств
4. Фінансові ресурси
домогосподарств: сутність та
класифікація

Назва теми (лекції) та
питання
теми (лекції)

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем

Тема 1. «Сутність та функції
фінансів домогосподарств»
1. Домогосподарство як суб’єкт
ринкової економіки
2. Сутність фінансів
домогосподарств та їх роль в
економіці держави
3. Функції фінансів
домогосподарств
4. Фінансові ресурси
домогосподарств: сутність та
класифікація

Тема 1. «Сутність та функції
фінансів домогосподарств»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 1.
«Сутність та функції фінансів
домогосподарств»

Модуль 1 «Теоретичні засади фінансів домогосподарств»

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни
Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Фінанси домогосподарств»

1 2, 3, 5, 7, 8,
27, 28

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер за
переліком)
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Тема 3. «Витрати
Тема 3. «Витрати
домогосподарств»
домогосподарств»
1. Сутність та класифікація витрат Опрацювати навчальні завдання
домашніх господарств
та виконати тести для
2. Характеристика видів витрат самоконтролю знань передбачені
домогосподарства
дистанційним курсом до теми 3.
3. Поняття ощадливості
«Витрати домогосподарств»
4. Засади ощадливого витрачання
доходів домогосподарств

Тема 3. «Витрати
домогосподарств»
1. Сутність та класифікація
витрат домашніх господарств.
2.
Характеристика
видів
витрат домогосподарства.
3. Поняття ощадливості.
Засади ощадливого
витрачання доходів
домогосподарств.

Тема 2. «Бюджет
домогосподарства»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 2.
«Бюджет домогосподарства»

Тема 2. «Бюджет
домогосподарства»
1. Поняття та види бюджету
домогосподарства
2. Структура бюджету
домогосподарства
3. Цілі та завдання аналізу бюджету
домогосподарства
4. Планування бюджету
домогосподарства

Тема 2. «Бюджет
домогосподарства»
1. Поняття бюджету
домогосподарства, його
структура та види
2. Цілі та завдання аналізу
бюджету домогосподарства
3. Планування бюджету
домогосподарства

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Назва теми (лекції) та
питання
теми (лекції)

1, 2, 3, 4, 7, 10
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Інформаційні
джерела
(порядковий
номер за
переліком)
1, 2, 3, 4, 7, 15,
18, 19

Тема 4. «Доходи домогосподарств»
1. Сутність та класифікація доходів
домогосподарств
2. Характеристика джерел доходів
домогосподарств
3. Проблеми формування доходів
домогосподарств в Україні

Тема 4. «Доходи
домогосподарств»
1. Сутність та класифікація
доходів домогосподарств
2. Характеристика джерел
доходів домогосподарств
3. Проблеми формування
доходів домогосподарств в
Україні

Тема 4. «Доходи
домогосподарств»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 4.
«Доходи домогосподарств»

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
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Інформаційні
джерела
(порядковий
номер за
переліком)
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,
10, 16, 18, 19

Модуль 2 «Механізм функціонування фінансів домогосподарств»
Тема 5. «Оподаткування
Тема 5. «Оподаткування
Тема 5. «Оподаткування
1, 2, 3, 4, 16, 20
домогосподарств»
домогосподарств»
домогосподарств»
1. Податки та збори: сутність 1. Податки та збори: сутність та
Опрацювати навчальні завдання
та соціально-економічна роль соціально-економічна роль
та виконати тести для
2. Класифікація податків і зборів в
2. Податки і збори в
самоконтролю знань передбачені
діяльності домогосподарств: діяльності домогосподарств
дистанційним курсом до теми 5.
класифікація та
3. Характеристика видів податків і
«Оподаткування
характеристика видів
зборів в діяльності домогосподарств
домогосподарств»
3. Особливості оподаткування 4. Особливості оподаткування
підприємницької діяльності підприємницької діяльності
домогосподарства
домогосподарства
4.
Поняття
та
склад 5. Поняття податкового
податкового навантаження на навантаження
6. Склад податкового навантаження
фінанси домогосподарства
на фінанси домогосподарства

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Назва теми (лекції) та
питання
теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Тема 6. «Взаємовідносини
домогосподарств з фінансовими
посередниками»
1. Сутність та види фінансових
посередників.
2.
Банківські
продукти
для
домогосподарств.
3. Платіжні картки: сутність та види.
4. Поняття валюти та валютні
операції, якими користуються
фізичні особи
5. Сутність та види інвестицій
домогосподарств
6. Сутність страхування та його
роль в житті людини

Назва теми (лекції) та
питання
теми (лекції)

Тема 6. «Взаємовідносини
домогосподарств з фінансовими
посередниками»
1. Сутність та види фінансових
посередників.
2. Банківські продукти для
домогосподарств.
3. Сутність та види інвестицій
домогосподарств
4. Сутність страхування та його
роль в житті людини

Тема 6. «Взаємовідносини
домогосподарств з фінансовими
посередниками»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 6.
«Взаємовідносини
домогосподарств з фінансовими
посередниками»

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем

9
Інформаційні
джерела
(порядковий
номер за
переліком)
1, 2, 3, 5, 6, 12,
13, 17, 23, 24,
25

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Тема 7. «Заощадження
домогосподарств»
1. Сутність та класифікація
заощаджень домогосподарств.
2. Банківський депозит як різновид
заощаджень домогосподарства.
3. Види банківських депозитів для
фізичних осіб.
4. Програми недержавного
пенсійного страхування
5. Страхування життя
6. Порівняльний аналіз умов
банківського депозиту з іншими
інструментами заощаджень.

Назва теми (лекції) та
питання
теми (лекції)

Тема 7. «Заощадження
домогосподарств»
1. Сутність та класифікація
заощаджень домогосподарств.
2. Банківський депозит як
різновид заощаджень
домогосподарства.
3. Види банківських депозитів
для фізичних осіб.
4. Порівняльний аналіз умов
банківського депозиту з
іншими інструментами
заощаджень.

Тема 7. «Заощадження
домогосподарств»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 7.
«Заощадження домогосподарств»

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
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Інформаційні
джерела
(порядковий
номер за
переліком)
1, 2, 3, 4, 9, 17,
21, 25

Тема 8. «Кредитування
домогосподарств»
1. Сутність та необхідність
кредиту.
2.Види банківських кредитів
для фізичних осіб.
3. Кредитування фізичних
осіб небанківськими
фінансово-кредитними
установами.
4. Шахрайство з кредитами:
шляхи убезпечення та
боротьби з ним.

Назва теми (лекції) та
питання
теми (лекції)

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем

Тема 8. «Кредитування
Тема 8. «Кредитування
домогосподарств»
домогосподарств»
1. Сутність та необхідність кредиту. Опрацювати навчальні завдання
2.Види банківських кредитів для
та виконати тести для
фізичних осіб.
самоконтролю
знань передбачені
3. Правила укладення кредитного
дистанційним курсом до теми 8.
договору з банком
4. Кредитування фізичних осіб
«Кредитування домогосподарств»
ломбардами.
5. Кредитування фізичних осіб
фінансовими компаніями.
6. Шахрайство з кредитами: шляхи
убезпечення та боротьби з ним.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

11
Інформаційні
джерела
(порядковий
номер за
переліком)
1, 2, 3, 5, 14, 17,
22

Тема 9. «Фінансова
безпека домогосподарств»
1.
Сутність
поняття
«фінансова
безпека
домогосподарства».
2. Ризик як фактор порушення
фінансової
безпеки
домогосподарства.
3. Фінансова грамотність
населення:
соціальноекономічна роль і шляхи
забезпечення.
4. Шляхи забезпечення
фінансової безпеки
домогосподарств.

Назва теми (лекції) та
питання
теми (лекції)

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем

Тема 9. «Фінансова безпека
Тема 9. «Фінансова безпека
домогосподарств»
домогосподарств»
1. Сутність поняття «фінансова Опрацювати навчальні завдання
безпека домогосподарства».
та виконати тести для
2. Ризик як фактор порушення
самоконтролю
знань передбачені
фінансової
безпеки
дистанційним курсом до теми 9.
домогосподарства.
3. Фінансова грамотність населення:
«Фінансова безпека
соціально-економічна роль і шляхи
домогосподарств»
забезпечення.
4. Шляхи забезпечення фінансової
безпеки домогосподарств.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

12
Інформаційні
джерела
(порядковий
номер за
переліком)
1, 2, 3, 5, 7, 11,
26
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Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю
знань студентів
Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт
на навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи
оцінюються за допомогою національної шкали оцінок.
Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних
робіт (поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною
шкалою. Так як робочим навчальним планом при вивченні матеріалу
навчальної дисципліни «Фінанси домогосподарств» у першому
семестрі навчального року передбачено виконання двох поточних
модульних робіт, то загальна оцінка за поточний модульний контроль
визначається як середньоарифметична за формулою:
(1)
(М1+М2)/2,
де М1, М2 – оцінки у балах, одержані студентом за виконання
поточної модульної роботи 1 та поточної модульної роботи 2,
відповідно.
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання
усіх видів навчальної роботи протягом семестру до загальної
підсумкової оцінки додаються бали – коефіцієнт мотивації (10 % від
загальної підсумкової оцінки). Мотивація студентів застосовується за
умови виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені
робочим навчальним планом підготовки студентів і робочою
навчальною програмою з навчальної дисципліни «Фінанси
домогосподарств» незалежно від результатів виконання.
Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни
«Фінанси домогосподарств» здійснюється у формі підсумкового
модульного контролю (ПМК). Підсумкова оцінка з навчальної
дисципліни «Фінанси домогосподарств» дорівнює загальній оцінці за
поточний модульний контроль (таблиця 5).
Таблиця 5. Шкала оцінювання знань студентів за результатами
підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Фінанси
домогосподарств»
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка за
шкалою
ЄКТС
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
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Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка за
шкалою
ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

35-59

FX

Незадовільно з можливістю
повторного складання

0-34

F

Незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

Таблиця 6. Система нарахування додаткових балів за видами
робіт з вивчення навчальної дисципліни «Фінанси домогосподарств»
Форма
роботи
1. Навчальна
2. Науководослідна

Вид роботи

Бали

1.
Участь в університетському
конкурсі на кращого знавця дисципліни
1.
Участь у студентському науковому
гуртку «Світ фінансів»
2.
Підготовка наукової роботи на
університетський та всеукраїнський
конкурси
3.
Участь в наукових студентських
конференціях: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних

5
7
10
8

Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки
освітнього процесу з навчальної дисципліни
1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет
програмних продуктів Microsoft Office.
2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки
освітнього процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік
конкретних програмних продуктів: мультимедійні презентації, ИНЕКаналітик, Project expert 7.19 (доступний в ПУЕТ), Альт-Финансы 1.5.
Розділ 7. Рекомендовані джерела інформації
Основні джерела:
1. Гудзь Т. П. Дистанційний курс з навчальної дисципліни
«Фінанси домогосподарств». Полтава : ПУЕТ, 2019. URL:
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=1169
2. Гудзь Т. П. Фінанси домогосподарств: навч.-метод. посібник
Полтава : ПУЕТ, 2016 . Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. URL:
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http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocume
ntId=782181 – Локальна мережа ПУЕТ
3. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та
домінанти розвитку: монографія. Київ: Знання, 2010. 431 с.
4. Податковий кодекс України від 02 груд. 2010 р. № 2755-VI:
URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2684–14.
5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
Додаткові джерела:
6. Волкова О. Г. Вплив кредитних спілок України на фінанси
домогосподарств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 17. С. 1722.
7. Воробйов Ю. М., Ворошило
В. В. Фінанси домашніх
господарств у фінансовій системі держави: монографія. Сімферополь:
ВД «АРІАЛ», 2013. 232 с.
8. Гончаренко О., Сіренко К. Фінансове забезпечення
домогосподарств як підґрунтя сталого розвитку національної
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9. Гордей О. Д.,
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2018. № 3. С. 171–177.
10. Городняк І. В. Аналіз доходів та видатків домогосподарств
України. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 2. С. 8–12.
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