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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

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.  

Тривалість 
6 кредитів ЄКТС/180 годин (лекції 32 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

108 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; виконання домашнього завдання; обговорення 
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; виконання завдань для самостійної 

роботи; підготовка доповідей з підготовкою рефератів та їх обговорення; підготовка 

наукових тез та статей; підготовка доповідей та учать у роботі студентського наукового 

гуртка «Світ фінансів»; тестування; поточні модульні роботи. 

Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання  
Навчальна дисципліна є базовою для вивчення таких дисциплін як: «Основи фінансів», 

«Інвестування», «Цифрові фінанси», «Основи оподаткування бізнесу» 

Мова викладання Українська 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
 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). 

 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). 
 



 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
Модуль 1. Теоретичні засади фінансів домогосподарств 

Тема 1. Сутність та 
функції фінансів 
домогосподарств 

 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 1. Підготувати 
реферат на тему «Фінанси домогосподарств в 
системі понятійного апарату фінансової 
науки». 

Тема 2. Бюджет 
домогосподарства 

 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 2. Підготувати 
реферат на тему «Формуємо сімейний 
бюджет: правила та досвід». 

Тема 3. Витрати 
домогосподарств 

 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 3. Підготувати 
реферат на тему «Напрями економії витрат 
бюджету сім’ї». 

Тема 4. Доходи 
домогосподарств 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 4. Підготувати 
доповідь для участі у студентському 
науковому гуртку «Світ фінансів» (за 
тематикою, передбаченою планом його 
роботи). 

Модуль 2. Механізм функціонування фінансів домогосподарств 

Тема  5. Оподаткування 
домогосподарств 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 5. Підготувати 
доповідь для участі у студентському 
науковому гуртку «Світ фінансів» (за 
тематикою, передбаченою планом його 
роботи). 

Тема  6. Взаємовідносини 
домогосподарств з 

фінансовими 
посередниками 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 6. Підготувати 
реферат на тему «Діджиталізація 
взаємовідносин домогосподарств з 
фінансовими посередниками» (на прикладі 
окремої держави). Підготувати доповідь для 
участі у студентському науковому гуртку 
«Світ фінансів» (за тематикою, 
передбаченою планом його роботи).  
 

Тема 7. Заощадження 
домогосподарств 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 7. Підготувати 
реферат на тему «Фінансові інструменти 
формування особистих заощаджень». 
Підготувати доповідь для участі у 
студентському науковому гуртку «Світ 
фінансів» (за тематикою, передбаченою 
планом його роботи). 
 

Тема 8. Кредитування 
домогосподарств 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 8. Підготувати 
реферат на тему «Місце та роль кредитів в 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
особистих фінансах». Підготувати доповідь 
для участі у студентському науковому 
гуртку «Світ фінансів» (за тематикою, 
передбаченою планом його роботи). 

Тема 9. Фінансова безпека 
домогосподарств 

 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 9. Підготувати 
реферат на тему «Методи забезпечення 
безпеки особистих фінансів». 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 
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Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

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) 

28 

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) 

32 

Екзамен 40 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
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