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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни
Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни «Фінанси домогосподарств»
Місце у
Постреквізити: «Основи фінансів», «Гроші та
грошово-кредитна політика», «Методика пошуку та
структурнообробки інформації у сфері фінансів», «Інвестування»,
логічній схемі
«Цифрові фінанси», «Основи оподаткування бізнесу».
підготовки
Мова викладання
Українська
Статус дисципліни: обов’язкова
Курс/семестр вивчення
1
Кількість кредитів ЄКТС/ кількість
6/2
модулів
Денна форма навчання:
Кількість годин: 180 – загальна кількість: 1 семестр 180 .
- лекції: 32
- практичні заняття: 40
- самостійна робота: 108
- вид підсумкового контролю: екзамен
Заочна форма навчання
Кількість годин: 180 – загальна кількість: 1 семестр _180__.
- лекції: 1 семестр _10_.
- практичні заняття: 1 семестр _12_.
- самостійна робота: 1 семестр _158.
- вид підсумкового контролю: 1 семестр _екзамен

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує
навчальна дисципліна, програмні результати навчання

дана

Мета навчальної дисципліни – 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.
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Таблиця 2 – Перелік компетентностей, які забезпечує дана
навчальна дисципліна, програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

Програмні результати навчання

здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях (ЗК02);

здатність бути критичним
самокритичним (ЗK09);

і

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).

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).

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Теоретичні засади фінансів домогосподарств
Тема 1. Сутність та функції фінансів домогосподарств
Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки. Сутність
фінансів домогосподарств та їх місце у фінансовій системі держави.
Історія розвитку фінансів домогосподарств. Соціально-економічне
значення фінансів домогосподарств для економіки держави. Функції
фінансів домогосподарств у ринковій економіці.
Фінансові ресурси домогосподарств: сутність та класифікація.
Вплив соціально-економічної політики держави і трудових відносин
на фінанси домогосподарств. Зарубіжний досвід вдосконалення
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соціальної політики як передумови формування фінансових ресурсів
домогосподарств.
Показники рівня життя населення. Соціальні стандарти у світі та в
Україні. Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт.
Аналіз сучасного рівня життя населення в Україні. Показники рівня
добробуту населення. Причини низького рівня життя населення.
Сутність явища соціального відторгнення та його вплив на рівень
людського розвитку в державі. Шляхи підвищення рівня життя
населення. Перспективи розвитку фінансів домогосподарств
в
Україні.
Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 29, 30.
Тема 2. Бюджет домогосподарства
Поняття бюджету домогосподарства. Принципи формування
бюджету домогосподарства. Види бюджетів домогосподарств.
Структура бюджету домогосподарства. Порівняльний аналіз
структури бюджетів домогосподарств в Україні та зарубіжних
державах.
Політика управління фінансовими ресурсами домогосподарств.
Фінансова стратегія як складова управління фінансовими ресурсами
домогосподарства. Планування бюджету домогосподарства. Цілі та
методи аналізу бюджету домогосподарства.
Дефіцит бюджету домогосподарства. Запозичення як інструмент
збалансування бюджету домогосподарства. Ощадливість як основа
бездефіцитного
бюджету
домогосподарства.
Контроль
за
використанням коштів бюджету домогосподарства.
Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20, 21.
Тема 3. Витрати домогосподарств
Сутність та класифікація витрат домашніх господарств.
Характеристика видів витрат домогосподарства. Динаміка обсягу та
структура витрат домогосподарств в Україні. Співвідношення понять
«потреби» і «витрати» домогосподарств. Фактори формування потреб
і витрат домогосподарств.
Типи
споживчої
поведінки
домогосподарств.
Напрями
раціоналізації споживчих витрат домогосподарств в умовах
економічної нестабільності. Поняття ощадливості. Засади ощадливого
витрачання доходів домогосподарств. Шляхи економії витрат
домогосподарства.
Інвестиційні витрати домогосподарств. Джерела фінансування
інвестиційних витрат домогосподарства. Економічне обґрунтування
здійснення домогосподарствами інвестиційних витрат.
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Управління витратами домогосподарств. Проблема марнотратства
та шляхи його подолання.
Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 7, 10.
Тема 4. Доходи домогосподарств
Сутність та класифікація доходів домогосподарств. Заробітна плата
як основне джерело доходів домогосподарств. Доходи від
підприємницької діяльності та їх роль у формуванні сукупних
ресурсів домогосподарств. Доходи домогосподарств від власності.
Відсотки за банківськими депозитами як джерело доходів
домогосподарств. Доходи домогосподарств від інвестицій в цінні
папери. Майнові доходи домогосподарств. Доходи від роялті.
Відшкодування за договорами страхування.
Динаміка обсягу та структура доходів домогосподарств в Україні.
Особливості формування доходів домашніх господарств в сучасних
умовах. Основні статті та особливості доходів домогосподарств у
розвинених країнах світу.
Поняття та види соціальних трансфертів населенню. Економікоправові підстави одержання житлової субсидії населенням України.
Порядок визначення права на одержання житлової субсидії.
Розрахунок розміру житлової субсидії. Види матеріальної допомоги
населенню в Україні та умови її одержання. Світовий досвід надання
соціальних трансфертів населенню.
Проблеми формування доходів домогосподарств в Україні.
Світовий досвід детінізації доходів домогосподарств та вітчизняна
практика.
Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 18, 20, 21.
Модуль 2. Механізм функціонування фінансів домогосподарств
Тема 5. Оподаткування домогосподарств
Податки в діяльності домогосподарств: сутність та класифікація.
Елементи податку. Поняття податкового навантаження. Склад
податкового навантаження на фінанси домогосподарства.
Податок з доходів фізичних осіб. Мито. Єдиний соціальний внесок.
Податок на майно. Єдиний податок. Збір за місця для паркування
транспортних засобів. Туристичний збір. Податкові пільги.
Оподаткування підприємницької діяльності домогосподарства.
Оцінка сучасного податкового тягаря домогосподарств в Україні.
Світовий досвід оподаткування домогосподарств.
Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 18, 22.
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Тема 6. Взаємовідносини домогосподарств з фінансовими
посередниками
Сутність та види фінансових посередників. Банківські продукти
для домогосподарств. Платіжні картки: сутність та види. Правила
використання
платіжних
карток. Міжнародні
перекази
в
обслуговуванні потреб домогосподарств.
Мобільний банкінг.
Інтернет-банкінг для фізичних осіб. Комплексне обслуговування
банками фізичних осіб.
Поняття та види цінних паперів. Контрагенти домогосподарств по
здійсненню операцій з цінними паперами. Характеристика операцій з
цінними паперами, які здійснюють домогосподарства. Особливості
інвестування фінансових ресурсів домогосподарств в Україні.
Роль страхування в житті людини. Характеристика страхових
послуг для населення. Страхування відповідальності перед третіми
особами. Особисте майнове та немайнове страхування. Розвиток
медичного страхування в Україні. Зарубіжний досвід медичного
страхування.
Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 6, 14, 15, 19, 25, 26, 27.
Тема 7. Заощадження домогосподарств
Сутність
та
класифікація
заощаджень
домогосподарств.
Заощадження домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів в
економіці. Проблеми формування заощаджень домогосподарствами в
Україні.
Світовий
досвід
формування
заощаджень
домогосподарствами. Залучення заощаджень домогосподарств на
фінансовий ринок.
Розміщення депозитів у банках: сутність та соціально-економічна
роль. Умови відкриття фізичною особою депозиту у банку. Зміст
депозитного договору та правила його укладення. Правила вибору
банку потенційним вкладником.
Види банківських депозитів для фізичних осіб. Особливості
депозитів в іноземній валюті та банківських металах. Мультивалютні
депозити. Депозити онлайн. Управління банківським депозитом.
Мета діяльності та функції Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб. Умови гарантування вкладів фізичних осіб. Процедура
одержання коштів за вкладом у неплатоспроможному банку.
Страхування життя як інструмент заощадження. Вклади в
кредитних спілках. Порівняльний аналіз умов банківського депозиту
та вкладу у кредитній спілці. Система державного пенсійного
забезпечення в Україні. Накопичувальне пенсійне страхування.
Діяльність недержавних пенсійних фондів.
Форми фінансової поведінки домогосподарств. Життя в борг:
менталітет чи шлях до розорення? Засади раціонального витрачання
власних коштів.
Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 19, 23, 27.

9

Тема 8. Кредитування домогосподарств
Сутність та необхідність кредиту. Види банківських кредитів для
фізичних осіб. Оцінка платоспроможності позичальника на основі
аналізу грошових потоків домогосподарства. Споживче кредитування.
Іпотечний кредит в обслуговуванні потреб домогосподарств. Кредит
овердрафт
як
фінансова
підтримка
платоспроможності
домогосподарства. Умови видачі банківських кредитів готівкою.
Кредитний договір з банком: зміст та правила укладення. Поняття
застави та економіко-правові умови її використання. Підстави відмови
фізичній особі в оформленні банківського кредиту.
Кредитування фізичних осіб небанківськими фінансовокредитними установами. Порівняльний аналіз умов кредитування
фізичних осіб різними фінансовими посередниками. Шахрайство з
кредитами: шляхи убезпечення та боротьби з ним.
Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 16, 19, 25.
Тема 9. Фінансова безпека домогосподарств
Сутність поняття «фінансова безпека домогосподарства». Питання
забезпечення фінансової безпеки домогосподарства в контексті
вирішення проблеми фінансової безпеки держави.
Ризик як фактор порушення фінансової безпеки домогосподарства.
Фінансові і нефінансові ризики домогосподарств. Методи управління
ризиками домогосподарств. Фінансові рішення домогосподарств в
умовах економічних ризиків. Страхування як метод фінансової
безпеки домогосподарства. Загроза фінансової кіберзлочинності для
домогосподарств та шляхи попередження її наслідків.
Оцінка фінансової безпеки домогосподарств. Шляхи забезпечення
фінансової безпеки домогосподарств. Поняття фінансового потенціалу
як основи фінансової безпеки домогосподарства. Фактори формування
фінансового потенціалу домогосподарства. Методика розрахунку
фінансового потенціалу домогосподарства.
Фінансова грамотність населення: соціально-економічна роль і
шляхи забезпечення. Вища економічна освіта як основа фінансової
грамотності
населення.
Психологія
раціональних
фінансів
домогосподарства. Банкрутство домогосподарства – економічний факт
без правового оформлення.
Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 28.

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

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

Кількість
годин

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

10

3

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

4

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

Модуль 1. Теоретичні засади фінансів домогосподарств
2 Тема 1. «Сутність та функції фінансів 4
Тема 1. «Сутність та функції
домогосподарств»
фінансів домогосподарств»
1. Домогосподарство як суб’єкт
Опрацювати навчальні завдання
ринкової економіки
та виконати тести для
2. Сутність фінансів домогосподарств
самоконтролю знань передбачені
та їх роль в економіці держави
дистанційним курсом до теми 1.
3. Функції фінансів домогосподарств
«Сутність та функції фінансів
4. Фінансові ресурси
домогосподарств»
домогосподарств: сутність та
класифікація

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Кількість
годин

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

12

12

Кількість
годин

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

2

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

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
Тема 3. «Витрати
домогосподарств»
1. Сутність та класифікація витрат
домашніх господарств
2. Характеристика видів витрат
домогосподарства
3. Поняття ощадливості
4. Засади ощадливого витрачання
доходів домогосподарств

Кількість
годин

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

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

4

4

Кількість
годин

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

Тема 3. «Витрати
домогосподарств»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 3.
«Витрати домогосподарств»

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

11

12

12

Кількість
годин

Кількість
годин
Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

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

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

Кількість
годин

12

12

Кількість
годин

Тема 6. «Взаємовідносини
домогосподарств з фінансовими
посередниками»
1. Сутність та види фінансових
посередників
2. Банківські продукти для
домогосподарств
3. Інтернет-банкінг для
фізичних осіб
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)

Кількість
годин
6

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 та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
6

Кількість
годин

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 в
розрізі тем

13

12

Кількість
годин

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.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

Кількість
годин
4

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 та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
4

Кількість
годин

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

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

14

12

Кількість
годин

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

4

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

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
Тема 8. «Кредитування
домогосподарств»
1. Сутність та необхідність кредиту.
2.Види банківських кредитів для
фізичних осіб.
3. Правила укладення кредитного
договору з банком
4. Кредитування фізичних осіб
ломбардами.
5. Кредитування фізичних осіб
фінансовими компаніями.
6. Шахрайство з кредитами: шляхи
убезпечення та боротьби з ним.

Кількість
годин

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

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

6

4

Кількість
годин

Тема 9. «Фінансова безпека
домогосподарств»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 9.
«Фінансова безпека
домогосподарств»

Тема 8. «Кредитування
домогосподарств»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 8.
«Кредитування домогосподарств»

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

15

12

12

Кількість
годин
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Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів»
Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної
дисципліни
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (1 бал);
перевірка домашнього завдання (4 бали); обговорення
матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних
завдань (5 балів); завдання самостійної роботи (5 балів);
тестування (3 бали), поточна модульна робота (6 балів)
Модуль 2 (теми 5-9): відвідування занять (1 бал);
перевірка домашнього завдання (5 балів); обговорення
матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних
завдань (5 балів); завдання самостійної роботи (5 балів);
тестування (4 бали), поточна модульна робота (7 балів)
Екзамен

Разом

28

32

40

100

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за
результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі Оцінка за
види навчальної
шкалою
Оцінка за національною шкалою
ЄКТС
діяльності
90–100
А
Відмінно
82–89
В
Дуже добре
74–81
С
Добре
64–73
D
Задовільно
60–63
Е
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю
35–59
FX
проведення повторного
підсумкового контролю
Незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням навчальної
0–34
F
дисципліни та проведенням
підсумкового контролю
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Розділ 7. Програмне забезпечення 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.

