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Опис дисципліни
Дисципліна “Технології управління фінансами домогосподарств” спрямована на засвоєння
студентами знань про сутність та роль новітніх технологій управління фінансами домогосподарств у
підвищенні рівня життя населення і забезпеченні фінансової безпеки громадян, а також формування
відповідних навиків щодо ефективного застосування набутих знань на практиці.
Головним завданням курсу є оволодіння студентами сучасними технологіями управління фінансами
домогосподарств, набуття вмінь критично аналізувати ефективність такого управління з
використанням інноваційних методик та виокремлювати невирішені проблеми з подальшим
обґрунтуванням напрямів їх розв'язання.
Структура курсу
Години
(лек. /
сем.)

Тема

Мета

Завдання

6/2

Тема 1. Сутніснотеоретичні основи і
методологічний
концепт управління
фінансами
домогосподарств.

Студент матиме ґрунтовні знання щодо
сучасних технологій управління фінансами домогосподарств
та вмітиме застосовувати їх на практиці.

Тести,
питання

6/ 4

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

Студент зможе ідентифікувати об’єкти та розуміти роль
суб’єктів в сучасних технологіях управління фінансами

Тести,
питання,
1

сучасні технології
управління фінансами
домогосподарств.
6/4

Тема 3. Методи та
інструменти управління
фінансами
домогосподарств:
світовий досвід і
вітчизняні реалії.

домогосподарств, формувати коротко-, середньо- і
довгострокові
стратегії
управління
та здійснювати підбір необхідних інструментів для
досягнення визначених цілей
.

індивідуними альне
письмове
завдання

Студент здійснюватиме критичний аналіз наявного Тести,
інструментарію управління фінансами домогосподарств з
питання,
використанням інноваційних методик та
буде здатним
застосовувати на практиці основні методи та інструменти
управління фінансами домогосподарств з
урахуванням передового зарубіжного
досвіду у цій сфері.

.
6/2

6/3

Тема 4. Фінансова
поведінка
домогосподарств як
якісне вираження
реалізації сучасних
технологій управління
їхніми фінансами.

Студент буде здатним ідентифікувати основні фінансові
ризики (у тому числі ризики фінансового шахрайства) у
контексті їх впливу на фінансову поведінку та технології
управління фінансами домогосподарств

Тема 5. Проблеми та
вектори модернізації
технологій управління
фінансами
домогосподарств на
мікро- і макрорівнях.

Студент умітиме виокремлювати специфіку та оцінювати
тенденції розвитку новітніх технологій управління фінансами Тести,
домогосподарств з урахуванням передових
практик презентація
досвіду у цій сфері. Також буде здатним синтезувати нові
комплексні ідеї щодо модернізації технологій управління
фінансами домогосподарств.

Тести,
кейси
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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).
● 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

Опитування під час занять – усно

10

Модуль 1 (теми 1-2)

20

Модуль 2 (теми 3-5)

20

Індивідуальна робота

10

Екзамен (теми 1-5) – тести, завдання, кейси

40

Шкала оцінювання студентів:
ECTS

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

