
 



СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДОМОГОСПОДАРСТВ» 

 

 

1. Опис дисципліни «Технології управління фінансами домогосподарств» 
 

Дисципліна – 

«Технології управління 

фінансами 

домогосподарств» 

Галузь знань, спеціальність, 

СВО 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 5 Галузь знань 07 Управління та 

адміністрування 

Дисципліна з циклу 

вибіркових 

спеціалізованих фахових 

дисциплін 
Мова навчання 

Українська 

Кількість залікових 

модулів – 1 

Спеціальність 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування 
Рік підготовки: 

Денна – 1 

Заочна – 1 

Семестр  

Денна – ІІ 

Заочна – ІІ 

Кількість змістових 

модулів – 2 

Рівень вищої освіти − третій 

(освітньо-науковий) 
Аудиторні години - 

Лекції: 

Денна – 15 год. 

Заочна – 6 год. 

Практичні заняття: 

Денна – 15 год. 

Заочна – 6 год. 

Загальна кількість 

годин – 150 год. 

 Самостійна робота 

Денна – 120 год. 

Заочна – 138 год. 

Тижневих годин –   

год., з них аудиторних 

–   год. 

 Вид підсумкового 

контролю – залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета й завдання дисципліни  

«Технології управління фінансами домогосподарств» 

2.1. Мета вивчення дисципліни - сприяння у формуванні системи 

знань та умінь ефективно розв’язувати соціально значущі проблеми у сфері 

управління фінансами домогосподарств у контексті забезпечення фінансової 

стійкості і фінансової незалежності таких господарств. 

2.2. Передумови для вивчення дисципліни - наявність раніше 

здобутих знань з дисциплін «Методологія та організація наукових досліджень», 

«Емпіричні методи у наукових дослідженнях», «Філософія науки», «Іноземна 

мова у наукових дослідженнях», «Податки і фіскальна політика».  

 

3. Програма дисципліни  

«Технології управління фінансами домогосподарств» 

 

Змістовий модуль 1. Методологія дослідження технологій 

управління фінансами домогосподарств. 

 

Тема 1. Сутнісно-теоретичні основи і методологічний концепт 

управління фінансами домогосподарств. 

Домогосподарство як важливий суб’єкт управління фінансами в 

сучасних умовах. Фінанси домогосподарств у фінансовій системі України: 

сутність, функції, специфіка організації. Необхідність управління фінансами 

домогосподарств в умовах економічної нестабільності. Мета та основні 

завдання управління фінансами домогосподарств. Найвагоміші внутрішні та 

зовнішні чинники, що впливають на управління фінансами домогосподарств у 

сучасних вітчизняних реаліях. Фінансова грамотність населення та її вплив на 

організацію управління фінансами домогосподарств.  

Література: 1, 3, 4, 5, 7, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30. 

 

Тема 2. Об’єкти, суб’єкти, принципи та сучасні технології 

управління фінансами домогосподарств. 

Основні об’єкти (доходи, витрати і заощадження, фінансові ризики 

домогосподарств) та суб’єкти (домогосподарства, органи місцевого 

самоврядування, держава) управління фінансами домогосподарств. Принципи, 

специфіка та сучасні технології управління фінансами домогосподарств. 

Сутність, класифікація, структура й динаміка доходів українських 

домогосподарств як важливих об’єктів управління фінансами. Доходи трудових 

мігрантів та їх роль у підвищенні добробуту домогосподарств в Україні. Тіньові 

доходи: сутність, класифікація, напрями мінімізації. Оподаткування доходів 

домогосподарств: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії. Управління податковим 

навантаженням на домогосподарства та вектори його оптимізації. 

Сутність, класифікація, структура та динаміка витрат домогосподарств 

як важливих об’єктів управління фінансами. Основні моделі поведінки 

споживача: аскетизм та гедонізм. Вектори раціоналізації витрат 

домогосподарств споживчого і неспоживчого характеру в сучасних умовах. 



Сутність, класифікація, мотиви і чинники формування заощаджень 

домогосподарств як важливих об’єктів управління фінансами. Характеристика 

основних форм заощаджень домогосподарств в Україні (банківські депозити, 

цінні папери, валюта, нерухомість, дорогоцінні метали), їх переваги і недоліки. 

Технології управління ощадно-інвестиційними процесами домогосподарств.  

Фінансові ризики домогосподарств та їх вплив на управління фінансами. 

Ризики фінансового шахрайства: методи ідентифікації та вектори мінімізації. 

Література: 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19. 

 

Змістовий модуль 2. Прагматика застосування новітніх технологій 

управління фінансами домогосподарств. 

Тема 3. Методи та інструменти управління фінансами 

домогосподарств: світовий досвід і вітчизняні реалії. 

Загальна характеристика основних методів управління фінансами 

домогосподарств та прагматика їх застосування в сучасних умовах. Фінансове 

планування та його роль у формуванні фінансової незалежності і фінансової 

стійкості домогосподарства. Стратегія і тактика фінансового планування на 

рівні домогосподарства. Оперативне управління фінансами домогосподарств: 

сутність та необхідність. Фінансовий контроль у системі методів управління 

фінансами домогосподарств.  

Найпоширеніші інструменти управління фінансами домогосподарств та 

прагматика їх використання в сучасних умовах. Облік активів і пасивів як 

важлива передумова та первинний інструмент ефективного управління 

фінансами домогосподарств. Сутність, необхідність і технології формування 

бюджету домогосподарства. Методи та інструменти оперативного управління 

бюджетом домогосподарства.  

Формування інвестиційного портфелю домогосподарства як вагомого 

інструменту управління його фінансами. Технології реалізації агресивної, 

поміркованої та консервативної стратегій інвестування домогосподарств. 

Зарубіжний досвід застосування методів та інструментів управління 

фінансами домогосподарств та можливості його використання в Україні. 

Література: 2, 3, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 19, 28. 

 

Тема 4. Фінансова поведінка домогосподарств як якісне вираження 

реалізації сучасних технологій управління їхніми фінансами. 

Фінансова поведінка домогосподарств як якісне вираження реалізації 

сучасних технологій управління їхніми фінансами: сутність, класифікація, 

чинники впливу. Технології формування основних моделей і найпоширеніших 

стратегій фінансової поведінки домогосподарств в Україні.  

Прагматика формування і управління споживчою поведінкою 

домогосподарств у сучасних умовах. Технології формування і реалізації 

ощадно-інвестиційної поведінки вітчизняних домогосподарств. Кредитна 

поведінка домогосподарств: мотиви, тенденції та приховані загрози. 

Література: 1, 6, 8, 17, 19, 22, 29. 

 



Тема 5. Проблеми та вектори модернізації технологій управління 

фінансами домогосподарств на мікро- і макрорівнях. 

Методика складання фінансового плану домогосподарства. Коротко-, 

середньо- та довгострокове фінансове планування домогосподарств. 

Формування фінансових резервів домогосподарств: сутність, види, 

інструменти. 

Технології прийняття фінансових рішень у сфері доходів, витрат, 

заощаджень та їх вплив на управління фінансами домогосподарств.  

Поняття та новітні технології забезпечення фінансової безпеки 

домогосподарств, ідентифікація її внутрішніх і зовнішніх загроз.  

Фінансове консультування громадян як новітній інструмент управління 

фінансами домогосподарств. Перспективи розвитку інституту незалежних 

фінансових консультантів в Україні. 

Стратегічні вектори модернізації фінансової політики держави у 

контексті її впливу на управління фінансами домогосподарств. 

Література: 1, 2, 3, 4, 16, 21, 23, 30. 

 

4. Структура залікового кредиту дисципліни 

«Технології управління фінансами домогосподарств» 

Денна форма навчання 
 

 Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Методологія дослідження технологій управління 

фінансами домогосподарств 

Тема 1. Сутнісно-теоретичні основи і 

методологічний концепт управління фінансами 

домогосподарств 

3 3 24 

Тема 2. Об’єкти, суб’єкти, принципи та сучасні 

технології управління фінансами домогосподарств 
3 3 24 

Змістовий модуль 2. Прагматика застосування новітніх технологій 

управління фінансами домогосподарств 

Тема 3. Методи та інструменти управління 

фінансами домогосподарств: світовий досвід і 

вітчизняні реалії 

3 3 24 

Тема 4. Фінансова поведінка домогосподарств як 

якісне вираження реалізації сучасних технологій 

управління їхніми фінансами 

3 3 24 

Тема 5. Проблеми та вектори модернізації 

технологій управління фінансами домогос-подарств 

на мікро- і макрорівнях 

3 3 24 

Разом 15 15 120 

 



Заочна форма навчання 
 

 Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Методологія дослідження технологій управління 

фінансами домогосподарств 

Тема 1. Сутнісно-теоретичні основи і 

методологічний концепт управління фінансами 

домогосподарств 

1 1 27 

Тема 2. Об’єкти, суб’єкти, принципи та сучасні 

технології управління фінансами домогосподарств 
1 1 27 

Змістовий модуль 2. Прагматика застосування новітніх технологій 

управління фінансами домогосподарств 

Тема 3. Методи та інструменти управління 

фінансами домогосподарств: світовий досвід і 

вітчизняні реалії 

1 1 27 

Тема 4. Фінансова поведінка домогосподарств як 

якісне вираження реалізації сучасних технологій 

управління їхніми фінансами 

1 1 27 

Тема 5. Проблеми та вектори модернізації 

технологій управління фінансами домогос-подарств 

на мікро- і макрорівнях 

2 2 30 

Разом 6 6 138 

 

 



5. Самостійна робота 

 

№ 

п/п 
Тематика 

К-сть годин 

ДФН ЗФН 

1.  
Управління фінансами домогосподарств в сучасних 

умовах: сутність, необхідність та основні компоненти. 
5 6 

2.  
Необхідність та вектори підвищення рівня фінансової 
грамотності населення в Україні.  

5 6 

3.  
Аналіз структури й динаміки доходів домогосподарств в 
Україні.  

5 6 

4.  
Доходи від власності як потенційно важливе джерело 
доходів домогосподарств в Україні.  

5 6 

5.  
Доходи трудових мігрантів та їх роль у підвищенні 
добробуту домогосподарств в Україні.  

5 6 

6.  
Тіньові доходи: сутність, класифікація, напрями 
мінімізації. 

5 6 

7.  
Оподаткування доходів домогосподарств: зарубіжний 
досвід і вітчизняні реалії. 

5 6 

8.  Податкове навантаження на домогосподарства в Україні. 5 6 

9.  
Аналіз структури і динаміки витрат домогосподарств в 
Україні.  

5 6 

10.  
Основні напрями оптимізації споживчих і неспоживчих 
витрат домогосподарств у сучасних умовах.  

5 6 

11.  

Характеристика основних форм заощаджень 
домогосподарств в Україні (банківські депозити, цінні 
папери, валюта, нерухомість, дорогоцінні метали), їх 
переваги і недоліки.  

5 6 

12.  
Найважливіші мотиви та основні чинники формування 
заощаджень домогосподарств в Україні.  

5 6 

13.  
Агресивна, поміркована та консервативна стратегії 
інвестування домогосподарств. 

5 6 

14.  
Управління ощадно-інвестиційними процесами на рівні 
домогосподарства. 

5 6 

15.  
Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, 
класифікація, чинники впливу. 

5 6 

16.  
Характеристика основних моделей і найважливіших 
стратегій фінансової поведінки домогосподарств.  

5 6 

17.  
Аналіз ощадно-інвестиційної поведінки вітчизняних 
домогосподарств.  

5 6 

18.  
Кредитна поведінка домогосподарств: мотиви, тенденції 
та приховані загрози. 

5 6 

19.  
Технології формування бюджету домогосподарства в 
сучасних умовах.  

5 5 

20.  Стратегія і тактика особистого фінансового планування.  5 5 

21.  
Методика складання фінансового плану 
домогосподарства.  

5 5 

22.  
Фінансові рішення та їх вплив на формування фінансів 
домогосподарств.  

5 5 



23.  
Фінансова безпека домогосподарств: сутність та основні 
загрози. 

5 5 

24.  
Перспективи розвитку інституту незалежних фінансових 
консультантів в Україні. 

5 5 

               Разом 120 138 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Технології управління фінансами 

домогосподарств» використовуються такі засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- командні проекти; 

- аналітичні звіти, реферати, есе; 

- розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- екзамен. 

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Технології 

управління фінансами домогосподарств» визначається за шкалою оцінювання: 

За шкалою 

ТНЕУ 

За 

національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 Відмінно А (відмінно) 

85–89 Добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 Задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 Незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 №  Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-5 

2. Індивідуальні завдання для самостійного 

виконання (електронний варіант) 
1-5 
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