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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   

01 - Освіта/Педагогіка  

 

Статус дисципліни: 

вибіркова  

Мова викладання: 

українська 

Кількість залікових 

модулів – 4 

Спеціальність   

015 – “Професійна освіта (сфера 

обслуговування)” 

Освітня програма «Фінансова 

грамотність» 

 

Рік підготовки: 

Денна – 2019-2020 

Заочна – 2019-2020 

Семестр: 

Денна – 2 

Заочна – 2, 3 

Кількість змістових 

модулів – 2 

 Лекції: 

Денна – 30  

Заочна – 4 

Практичні заняття: 

Денна – 15 

Заочна – 2 

Загальна кількість 

годин – 150 год. 

 Самостійна робота: 

Денна – 100 (у т.ч. 4 

тренінг) 

Заочна – 144 

Індивідуальна робота: 

Денна – 5 

Заочна – 0  

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. 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. 

 2.2. Передумови для вивчення дисципліни. Основи педагогіки, 

Фінанси, Банківська справа, Страхування, Економічний аналіз.   

 

 

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, 7, 8, 9, 12, 14 

 

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: 7, 8, 9, 12, 13, 14 

 

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: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 

 

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, 5, 6, 9, 10, 12, 15 

 

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: 2, 7, 8, 9, 12 



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 

6 2 25  

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

технології управління фінансами 

домогосподарств 

6 4 30  

Змістовий модуль 2. Прагматика застосування новітніх технологій 

управління фінансами домогосподарств 

Тема 3. Методи та інструменти управління 

фінансами домогосподарств: світовий досвід і 

вітчизняні реалії 

6 4 25  

Тема 4. Фінансова поведінка домогосподарств як 

якісне вираження реалізації сучасних технологій 

управління їхніми фінансами 

6 2 25  

Тема 5. Проблеми та вектори модернізації 

технологій управління фінансами домогос-

подарств на мікро- і макрорівнях 

6 3 25  

Разом 30 15 100  

 
  



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 26  

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

технології управління фінансами 

домогосподарств 

1 - 30  

Змістовий модуль 2. Прагматика застосування новітніх технологій 

управління фінансами домогосподарств 

Тема 3. Методи та інструменти управління 

фінансами домогосподарств: світовий досвід і 

вітчизняні реалії 

1 - 30  

Тема 4. Фінансова поведінка домогосподарств як 

якісне вираження реалізації сучасних технологій 

управління їхніми фінансами 

- - 28  

Тема 5. Проблеми та вектори модернізації 

технологій управління фінансами домогос-

подарств на мікро- і макрорівнях 

1 1 30  

Разом 4 2 144  

 

 

5. Тематика практичних занять з дисципліни  

«Технології управління фінансами домогосподарств» 

 

Змістовий модуль 1. Методологія дослідження технологій 

управління фінансами домогосподарств. 

 

Практичне заняття № 1 

Тема 1. Сутнісно-теоретичні основи і методологічний концепт 

управління фінансами домогосподарств. 

Мета: ознайомлення з сутністю та методологією управління фінансами 

домогосподарств у контексті вітчизняного та зарубіжного досвідів 

Питання для обговорення: 

1.1. Домогосподарство як важливий суб’єкт управління фінансами в 

сучасних умовах.  

1.2. Мета та основні завдання управління фінансами домогосподарств.  

1.3. Найвагоміші внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на 

управління фінансами домогосподарств у сучасних вітчизняних реаліях.  



1.4. Фінансова грамотність населення та її вплив на організацію 

управління фінансами домогосподарств.  

 

Практичне заняття № 2, 3 

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

управління фінансами домогосподарств. 

Мета: ознайомлення з основними об’єктами, суб’єктами, принципами і 

технологіями управляння фінансами домогосподарств  

Питання для обговорення: 

1.1. 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. 

1.2. Сутність, класифікація, структура й динаміка доходів українських 

домогосподарств як важливих об’єктів управління фінансами. Оподаткування 

доходів домогосподарств: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії.  

1.3. Сутність, класифікація, структура та динаміка витрат 

домогосподарств як важливих об’єктів управління фінансами. Вектори 

раціоналізації витрат домогосподарств споживчого і неспоживчого характеру в 

сучасних умовах. 

1.4. Сутність, класифікація, мотиви і чинники формування заощаджень 

домогосподарств як важливих об’єктів управління фінансами.  

1.5. 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.  

1.6. Фінансові ризики домогосподарств та їх вплив на управління 

фінансами. Ризики фінансового шахрайства: методи ідентифікації та вектори 

мінімізації. 

 

Змістовий модуль 2. Прагматика застосування новітніх технологій 

управління фінансами домогосподарств. 

 

Практичне заняття № 4, 5 

Тема 3. Методи та інструменти управління фінансами 

домогосподарств: світовий досвід і вітчизняні реалії. 

Мета: ознайомлення з основними методами та найбільш поширеними 

інструментами управління фінансами домогосподарств і можливостями участі 

громадян в інвестиційному процесі. 

Питання для обговорення: 

1.1. 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. Оперативне управління фінансами 



домогосподарств: сутність та необхідність. Фінансовий контроль у системі 

методів управління фінансами домогосподарств. 

1.2. 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.  

1.3. Формування інвестиційного портфелю домогосподарства як 

вагомого інструменту управління його фінансами. Технології реалізації 

агресивної, поміркованої та консервативної стратегій інвестування 

домогосподарств. 

1.4. Зарубіжний досвід застосування методів та інструментів управління 

фінансами домогосподарств та можливості його використання в Україні. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема 4. Фінансова поведінка домогосподарств як якісне вираження 

реалізації сучасних технологій управління їхніми фінансами. 

Мета: ознайомлення з основними моделями і найбільш поширеними 

стратегіями фінансової поведінки домогосподарств та формування вміння 

аналізувати власну фінансову поведінку і пропонувати вектори її оптимізації. 

Питання для обговорення: 

1.1. Фінансова поведінка домогосподарств як якісне вираження 

реалізації сучасних технологій управління їхніми фінансами: сутність, 

класифікація, чинники впливу.  

1.2. Технології формування основних моделей і найпоширеніших 

стратегій фінансової поведінки домогосподарств в Україні.  

1.3. Прагматика формування і управління споживчою поведінкою 

домогосподарств у сучасних умовах.  

1.4. Технології формування і реалізації ощадно-інвестиційної поведінки 

вітчизняних домогосподарств.  

1.5. Кредитна поведінка домогосподарств: мотиви, тенденції та 

приховані загрози. 

 

Практичне заняття № 7, 8 

Тема 5. Проблеми та вектори модернізації технологій управління 

фінансами домогосподарств на мікро- і макрорівнях. 

Мета: формування навиків щодо удосконалення основних напрямів 

управління фінансами домогосподарств у сучасних умовах. 

Питання для обговорення: 

1.1. Методика складання фінансового плану домогосподарства. 

Коротко-, середньо- та довгострокове фінансове планування домогосподарств. 

Формування фінансових резервів домогосподарств: сутність, види, 

інструменти. 



1.2. Сучасні технології прийняття фінансових рішень у сфері доходів, 

витрат і заощаджень та їх вплив на управління фінансами домогосподарств.  

1.3. Поняття та новітні технології забезпечення фінансової безпеки 

домогосподарств, ідентифікація її внутрішніх і зовнішніх загроз.  

1.4. Фінансове консультування громадян як новітній інструмент 

управління фінансами домогосподарств. Перспективи розвитку інституту 

незалежних фінансових консультантів в Україні. 

1.5. Стратегічні вектори модернізації фінансової політики держави у 

контексті її впливу на управління фінансами домогосподарств. 
 

 

 

 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

Виконання комплексного практичного індивідуального завдання з 

дисципліни “Технології управління фінансами домогосподарств” передбачає 

розроблення особистого фінансового плану з деталізацією основних його 

елементів, контроль за виконанням показників цього плану та розроблення 

пропозицій щодо його оптимізації з урахуванням перспектив щодо зміни 

фінансового стану. Комплексне практичне індивідуальне завдання передбачає 

обов’язковий презентаційний супровід і захист на практичному занятті. 
 

 



7. Самостійна робота – 100 год. 
Самостійна робота аспіранта передбачає написання та публічний захист наукового есе і 

починається з вибору теми дослідження. При цьому здобувачам вищої освіти надається 

можливість самостійно обрати тему із запропонованої проблематики або запропонувати 

власну. У такому випадку вибрана тема має бути максимально наближена до теми 

кваліфікаційної роботи та обов’язково узгоджена з викладачем. Презентація наукового есе 

проходить на практичному занятті.  

Тематика самостійної роботи  
1. Управління фінансами домогосподарств в сучасних умовах: сутність та складові.  
2. Необхідність та вектори підвищення фінансової грамотності населення в Україні.  
3. Аналіз структури й динаміки доходів домогосподарств в Україні.  
4. Доходи від власності як потенційно важливе джерело доходів домогосподарств в 

Україні.  
5. Доходи трудових мігрантів та їх роль у підвищенні рівня добробуту домогосподарств.  
6. Тіньові доходи: сутність, класифікація, напрями мінімізації. 
7. Оподаткування доходів домогосподарств: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії 
8. Податкове навантаження на домогосподарства в Україні 
9. Аналіз структури і динаміки споживчих витрат домогосподарств.  
10. Аналіз середньої та граничної схильності українців до споживання.  
11. Характеристика основних моделей поведінки споживача: аскетизм та гедонізм. 
12. Основні напрями оптимізації споживчих витрат домогосподарств в сучасних умовах.  
13. Витрати домогосподарств неспоживчого характеру: склад, динаміка та вектори 

раціоналізації в сучасних умовах. 
14.  Найважливіші мотиви та основні чинники формування заощаджень домогосподарств.  
15. Аналіз середньої та граничної схильності українців до заощаджень. 
16. Характеристика основних форм заощаджень домогосподарств в Україні (банківські 

депозити, цінні папери, валюта, нерухомість, дорогоцінні метали), їх переваги і недоліки.  
17. Управління ощадно-інвестиційними процесами на рівні домогосподарства.  
18. Агресивна, поміркована та консервативна стратегії інвестування домогосподарств. 
19. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, класифікація, чинники впливу.  
20. Характеристика основних моделей і найважливіших стратегій фінансової поведінки 

домогосподарств.  
21. Характеристика споживчої поведінки домогосподарств в сучасних умовах.  
22. Аналіз ощадно-інвестиційної поведінки вітчизняних домогосподарств.  
23. Кредитна поведінка домогосподарств: мотиви, тенденції та приховані загрози. 
24. Особисте фінансове планування:сутність та необхідність розвитку в сучасних умовах. 
25. Облік активів і пасивів як передумова ефективного управління фінансами 

домогосподарств.  
26. Технології формування бюджету домогосподарства в сучасних умовах.  
27. Фінансове планування та його роль у формуванні фінансової незалежності 

домогосподарств.  
28. Стратегія і тактика особистого фінансового планування.  
29. Методика складання фінансового плану домогосподарства.  
30. Фінансові рішення та їх вплив на формування фінансів домогосподарств.  
31. Фінансова безпека домогосподарств: сутність та основні загрози.  
32. Незалежне фінансове консультування громадян: сутність та необхідність в сучасних 

умовах. 
33. Перспективи розвитку інституту незалежних фінансових консультантів в Україні. 

 
8. Тренінг  з дисципліни 

 

Організація і проведення тренінгу (4 год.) 

 
Тематика: Формування, аналіз та оптимізація особистого (сімейного) бюджету 

1. Сформувати особистий (сімейний) бюджет на наступний місяць (2 год.) 

Порядок проведення: 

Етап 1 . Облік доходів за попередній місяць. 



Етап 2 . Аналіз витрат за попередній місяць.  

Етап 3 . Виведення підсумкового сальдо за попередній місяць. 

Етап 4 . Складання бюджету витрат на наступний місяць. 

 Етап 5 . Обговорення з родиною сформованого бюджету . 

Етап 6 . Аналіз, коригування та виявлення резервів зростання доходів та оптимізації 

витрат особистого (сімейного) бюджету.  

Етап 7. Дослідження можливостей здійснення заощаджень домогосподарством.  

Етап 8. Зробити загальний висновок з виокремленням основних проблем управління 

особистими фінансами та сформулювати  пропозиції щодо їх вирішення. 

 

2. Здійснити вибір банківської установи для фізичної особи, яка прагне:  

– отримати кредит; 

– вкласти кошти (з метою отримання доходу або збереження коштів) (2 год.) 

В країні з нестабільною політичною та економічною ситуацією складно обирати  

надійних партнерів, у тому числі і фінансових. Український банківський сектор зараз 

перебуває в кризовому стані. У такій ситуації особливо гостро постає проблема правильного 

вибору банку.  

У процесі тренінгу студентам необхідно оцінити: 

– прозорість роботи банку,  

– відкритість інформації про власників і позитивну історію,  

– фінансові результати діяльності банку,  

–  дотримання нормативів НБУ окремими банками, порівняти нормативи банку із 

середніми значеннями по системі та нормативним значенням,  

– терміни кредитування,  

– можливість дострокового погашення кредиту,  

– наявність штрафів за дострокове погашення кредиту, 

– відсоткові ставки, комісії та інші статті витрат для клієнта банку, 

– визначити  участь банку у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, 

– кредитну політику банку: установа, яка видає кредити без застави та при пред’явленні 

мінімального пакету документів не є надійним партнером для вкладників. 

Результати дослідження відобразити у вигляді порівняльної таблиці (по 5 банківських 

установах). 

Зробити загальний висновок з обґрунтуванням вибору окремого банку. 

 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни “Технології управління фінансами домогосподарств” 

використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

  - поточне опитування; 

 - залікове модульне тестування та опитування; 

 - аналітичні звіти, реферати, есе; 

 - презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 - оцінювання результатів КПІЗ; 

 - студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- ректорська контрольна робота; 

- екзамен.  

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Технології управління 

фінансами домогосподарств» визначається як середньозважена величина, залежно від 

питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

                                                                                                                           

 



(%) 

Заліковий  

модуль 1 

Заліковий модуль 2 (ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка за КПІЗ, 

враховуючи поточне 

опитування) 

30 %  30 % 40 % 

8 тиждень  15 тиждень  16 тиждень 

 

Шкала оцінювання 

За шкалою університету 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  Е (достатньо) 

35-58 Незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 
11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

 

№  Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-5 

2. Презентаційні матеріали до кожної теми, мультимедійні пристрої 1-5 

3. Програмне забезпечення 1-5 
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