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Опис дисципліни
Дисципліна «Фінансові рішення домогосподарств» має важливе значення в
навчальному

процесі.

Знання

особливостей

прийняття

фінансових

рішень

домогосподарств стосовно планування сімейного бюджету, нагромадження коштів на
майбутні

цілі

сприятиме

стабільному

розвитку

суспільства

у

довго-

й

короткостроковому періодах.
Дисципліна «Фінансові рішення домогосподарств» спрямована на формування у
студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок у сфері прийняття
фінансових рішень

домогосподарств

щодо

формування

особистого

бюджету,

витрачання коштів і здійснення заощаджень в умовах нестабільного соціальноекономічного середовища. Оволодіння цією дисципліною повинно виробити навички
здійснювати

моделювання

прийняття

фінансових

рішень

домогосподарств

з

урахуванням наслідків змін бюджетної, грошово-кредитної, фіскальної та соціальної
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політики, вміння аналізувати та виявляти проблеми прийняття ефективних фінансових
рішень домогосподарств, розробляти пропозиції щодо їх удосконалення.
Передумовами для вивчення дисципліни «Фінансові рішення домогосподарств» є
засвоєння наступних курсів: «Фінанси», «Банківська справа», «Податкова система»,
«Фонди соціального страхування», «Фінанси домогосподарств».
Структура курсу
Години
(лек. /
сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

4/2

Тема 1. Теоретикоконцептуальні основи
фінансових рішень
домогосподарств

Знати
поняття,
види
та
класифікацію прийняття фінансових
рішень домогосподарств; основні
етапи їх розробки та прийняття.

Питання

4/2

Тема 2. Фінансові
рішення
домогосподарств щодо
формування та
розподілу доходів

Знати особливості прийняття
фінансових рішень домогосподарств
у сфері фінансового планування,
формування та розподілу доходів,
вміти
з’ясовувати
вплив
макроекономічних
факторів
на
прийняття таких рішень.

Питання

4/2

Тема 3. Фінансові
рішення
домогосподарств в
процесі витрачання
особистих коштів

Досліджувати
практику
планування витрат домогосподарств
та прийняття фінансових рішень
щодо пошуку можливих шляхів їх
зменшення в сучасних економічних
умовах.

Питання

4/2

Тема 4. Прийняття
фінансових рішень в
процесі здійснення
заощаджень
домогосподарств

Знати особливості формування
заощаджень
домогосподарств
в
умовах економічної нестабільності;
вміти приймати фінансові рішення
стосовно оптимізації структури

Питання

2

організованих форм
домогосподарств.

заощаджень

0/1

Модуль 1

Засвоїти
теоретичні
та Письмові
організаційні засади фінансових завдання
рішень домогосподарств.
(питання,
кейси)

2/1

Тема 5. Прийняття
фінансових рішень
домогосподарств в
процесі виникнення
фінансових подій

Розкрити
суть,
види
фінансових подій домогосподарств
та особливості планування їх
фінансового
життя
в
умовах
нестабільної соціально-економічної
політики держави.

Питання

4/1

Тема 6. Вплив
фінансових інститутів
на прийняття
фінансових рішень
домогосподарств

Знати
роль
фінансових
інститутів у фінансово-інвестиційній
діяльності домогосподарств, а також
критерії та вплив факторів на вибір
економічних інструментів.

Питання

2/1

Тема. 7. Вплив ризиків
Вміти
охарактеризувати,
на прийняття
здійснити оцінку та окреслити
фінансових рішень
напрями нейтралізації основних
домогосподарств
видів ризиків в процесі прийняття
фінансових рішень домогосподарств.

Питання

2/2

Тема 8. Особливості
прийняття фінансових
рішень
домогосподарств у
економічно
розвинутих країнах

Вміти охарактеризувати види
та практику формування й реалізації
фінансових рішень домогосподарств
в економічно розвинутих країнах.

Питання

2/0

Ректорський модуль

Засвоїти практику прийняття
фінансових рішень домогосподарств
в ринкових умовах господарювання.

Письмові
завдання
(питання,
тести)
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів).
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних
причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи
перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними
текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні
пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.
● Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим
компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн
формі за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Заліковий модуль 1 (теми 1-4)

30

Заліковий модуль 2 (теми 5-8) – ректорська робота

40

Заліковий модуль 3 (індивідуальна письмова робота
+ середній бал за результатами поточного
опитування)

30
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Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного
складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним
курсом

ECTS
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