СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ДОХОДАМИ І ВИТРАТАМИ»
1. Опис дисципліни «Управління особистими доходами і витратами»
Дисципліна – Управління
особистими доходами і
витратами
Кількість кредитів ECTS – 5

Галузь знань,
Характеристика навчальної
спеціальність, освітньодисципліни
кваліфікаційний рівень
Галузь знань 01 освіта / Дисципліна
циклу
педагогіка
професійної та практичної
підготовки
Мова навчання українська
Кількість залікових модулів – Спеціальність
015 Рік підготовки:
4
«Професійна
освіта» Денна – 1
Заочна – 1
(сфера обслуговування)
Семестр:
Денна – 2
Заочна – 2,3
Кількість змістових модулів – Ступінь вищої освіти – Лекції:
2
магістр
Денна – 30 год.
Заочна – 4 год.
Практичні заняття
Денна – 15 год.
Заочна – 2 год.
Загальна кількість годин:
Самостійна робота:
Денна – 150 год.
Денна – 96 год.
Заочна – 150 год.
Заочна – 144 год.
Індивідуальна робота: 5 год.;
тренінг – 4 год. (денна
форма).
Тижневих годин: 10 год., з них
Вид підсумкового контролю –
аудиторних – 3 год.
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2. Мета й завдання дисципліни «Управління особистими доходами і
витратами»
2.1. Мета вивчення дисципліни
Сприяння у формуванні системи знань з питань управління особистими
доходами і витратами у контексті забезпечення фінансової стійкості і фінансової
незалежності громадян в умовах економічної нестабільності.
2.2. Завдання вивчення дисципліни
Розкрити теоретичні, нормативно-правові та практичні засади управління
особистими доходами і витратами в умовах економічної нестабільності; виокремити
основні моделі та стратегії особистої фінансової поведінки; висвітлити прагматизм
управління особистим інвестиційним портфелем у контексті основних форм
особистих заощаджень; розкрити методику та виокремити специфіку управління
особистими доходами і витратами для прийняття ефективних фінансових рішень

3. Програма дисципліни «Управління особистими доходами і
витратами»
Змістовий модуль 1. Концептуальні основи управління особистими
доходами і витратами.
Тема 1. Сутність та необхідність управління особистими доходами і
витратами в умовах економічних трансформацій.
Сутність та необхідність управління особистими доходами і витратами.
Поняття, які зустрічаються в процесі управління особистими доходами і
витратами. Етапи управління (планування, виконання, досягнення цілей). Теорія
життєвого циклу Ф. Модільянні. Теорія М. Берзона. Особливості фінансування
потреб людини упродовж життя.
Цілі управління особистими доходами і витратами (коротко-, середньо- і
довгострокові цілі).
Тема 2. Формування особистого капіталу як передумова досягнення
цілей управління особистими доходами і витратами
Поняття сукупного особистого капіталу. Поточний капітал. Резервний
капітал. Інвестиційний капітал. Відсоткова ставка (номінальна, реальна
відсоткова ставка). Формула Фішера. Вплив зміни вартості грошей у часі на
особливості формування окремих складових особистого капіталу.
Тема 3. Властивості складових особистого капіталу та вимоги до
фінансових інструментів їхнього формування
Властивості складових особистого капіталу. Надійність, ліквідність,
дохідність особистого капіталу. Взаємозв’язок між властивостями капіталу
(наприклад, надійністю та ліквідністю, надійністю та дохідність тощо). Вимоги
до формування поточного капіталу, резервного капіталу, інвестиційного
капіталу.
Інструменти формування окремих складових особистого капіталу (паї
інвестиційних фондів, довірче управління, банківський депозит, акції, облігації)
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти управління особистими
доходами і витратами

Тема 4. Безризикові фінансові інструменти в управлінні особистими
доходами і витратами
Сутність безризикових фінансових інструментів в управлінні особистими
доходами і витратами. Банківський депозит. Переваги і недоліки банківського
депозиту. Капіталізація відсотків. Облігації. Переваги і недоліки облігацій.
Недержавні пенсійні фонди. Переваги і недоліки недержавних пенсійних фондів.
Тема 5. Ризикові фінансові інструменти в управлінні особистими
доходами і витратами
Сутність ризикових фінансових інструментів в управлінні особистими
доходами і витратами. Прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності.
Дохідність інструментів і премія за ризик. Акція. Очікувана дохідність, варіація
і дисперсія акції. Кореляція акцій. Крива Гауса в управлінні особистими
доходами і витратами.
Інвестиційний портфель. Очікувана дохідність, варіація і дисперсія
інвестиційного портфеля. Коваріація, кореляція інвестиційного портфеля.
Тема 6. Організаційні форми управління особистими доходами і
витратами
Індивідуальні форми управління особистими доходами і витратами.
Самостійне інвестування. Довірче управління. Переваги і недоліки
індивідуальних форм управління.
Колективні форми управління особистими доходами і витратами. Пайові
інвестиційні фонди. Недержавні пенсійні фонди. Переваги і недоліки
індивідуальних форм управління.

4. Структура залікового кредиту з дисципліни
«Управління особистими доходами і витратами»
Денна форма навчання
Кількість годин
Практич Самостійна Індивідуаль Контрольні
заходи
ні
робота
на робота
заняття
Змістовий модуль 1. Концептуальні основи управління особистими доходами і
витратами
Тема 1. Сутність та
необхідність управління
особистими доходами і
5
2
13
витратами в умовах
економічних трансформацій
Тема 2. Формування
особистого капіталу як
передумова досягнення
5
3
14
1
цілей управління
особистими доходами і
витратами
Тема 3. Властивості
складових особистого
капіталу та вимоги до
5
2
14
1
фінансових інструментів
їхнього формування
Змістовий модуль 2 . Практичні аспекти управління особистими доходами і
витратами
Тема 4. Безризикові
фінансові інструменти в
5
3
13
1
управлінні особистими
доходами і витратами
Тема 5. Ризикові фінансові
інструменти в управлінні
5
2
13
1
особистими доходами і
витратами
Тема 6.Організаційні форми
управління особистими
5
3
13
–
доходами і витратами
Лекції

Тренінг

4
Разом

30

15

100

5

Заочна форма навчання
Кількість годин
Лекції

Практич Самостій Індивідуаль Контрольні
ні
на робота
на робота
заходи
заняття
Змістовий модуль 1. Концептуальні основи управління особистими доходами і
витратами
Тема 1. Сутність та
необхідність управління
особистими доходами і
0,5
0,5
22
витратами в умовах
економічних трансформацій
Тема 2. Формування
особистого капіталу як
передумова досягнення цілей
1
0,5
20
–
управління особистими
доходами і витратами
Тема 3. Властивості
складових особистого
капіталу та вимоги до
1
0,5
20
фінансових інструментів
їхнього формування
Змістовий модуль 2 . Практичні аспекти управління особистими доходами і витратами
Тема 4. Безризикові фінансові
інструменти в управлінні
особистими доходами і
витратами
Тема 5. Ризикові фінансові
інструменти в управлінні
особистими доходами і
витратами
Тема 6. Організаційні форми
управління особистими
доходами і витратами
Екзамен
Разом

0,5

0,5

20

-

0,5

–

21

-

0,5

–

21

-

–

–

–

–

2

4

2

144

-

2

5. Тематика практичних завдань
Практичне заняття 1. Сутність та необхідність управління особистими
доходами і витратами в умовах економічних трансформацій
Мета: висвітлити теоретичні засади управління особистими доходами і
витратами та його роль в умовах економічних трансформацій
1. Сутність та необхідність управління особистими доходами і витратами.
2. Теорія життєвого циклу Ф. Модільянні.
3. Теорія життєвого циклу М. Берзона.
4. Цілі управління особистими доходами і витратами (коротко-, середньо- і
довгострокові цілі)
Література: основна 1-7, додаткова 1-8
Практичне заняття 2. Формування особистого капіталу як передумова
досягнення цілей управління особистими доходами і витратами
Мета: висвітлити теоретичні засади формування особистого капіталу як
передумови досягнення цілей управління особистими доходами і витратами
1. Поняття сукупного особистого капіталу.
2. Поточний капітал. Резервний капітал. Інвестиційний капітал.
3. Відсоткова ставка (номінальна, реальна відсоткова ставка).
4. Формула Фішера.
5. Вплив зміни вартості грошей у часі на особливості формування окремих
складових особистого капіталу.
Література: основна 1-7, додаткова 9-15
Практичне заняття 3. Властивості складових особистого капіталу та
вимоги до фінансових інструментів їхнього формування
Мета: висвітлити властивості складових особистого капіталу та вимог до
фінансових інструментів їхнього формування
1. Властивості складових особистого капіталу. Надійність, ліквідність,
дохідність особистого капіталу.
2. Взаємозв’язок між властивостями капіталу (наприклад, надійністю та
ліквідністю, надійністю та дохідність тощо). Вимоги до формування поточного
капіталу, резервного капіталу, інвестиційного капіталу.
3. Інструменти формування окремих складових особистого капіталу
Література: основна 1-7, додаткова 16-20
Практичне заняття 4. Безризикові фінансові інструменти в управлінні
особистими доходами і витратами
Мета: висвітлити склад безризикових фінансових інструментів в управлінні
особистими доходами і витратами
1. Сутність безризикових фінансових інструментів в управлінні особистими
доходами і витратами.
2. Банківський депозит. Переваги і недоліки банківського депозиту.
Капіталізація відсотків.
3. Облігації. Переваги і недоліки облігацій.

4. Недержавні пенсійні фонди. Переваги і недоліки недержавних пенсійних
фондів.
Література: основна 1-7, додаткова 20-25.
Практичне заняття 5. Ризикові фінансові інструменти в управлінні
особистими доходами і витратами
Мета: висвітлити склад ризикових фінансових інструментів в управлінні
особистими доходами і витратами
1. Сутність ризикових фінансових інструментів в управлінні особистими
доходами і витратами. Прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності.
2. Дохідність інструментів і премія за ризик.
3. Акція. Очікувана дохідність, варіація і дисперсія акції. Кореляція акцій.
Крива Гауса в управлінні особистими доходами і витратами.
4. Інвестиційний портфель. Очікувана дохідність, варіація і дисперсія
інвестиційного портфеля.
5. Коваріація, кореляція інвестиційного портфеля.
Література: основна 1-7, додаткова 10-15
Практичне заняття 6. Організаційні форми управління особистими
доходами і витратами
Мета: з’ясувати сутність організаційних форм управління особистими
доходами і витратами
1. Індивідуальні форми управління особистими доходами і витратами.
2. Самостійне інвестування. Довірче управління.
3. Переваги і недоліки індивідуальних форм управління.
4. Колективні форми управління особистими доходами і витратами.
5. Пайові інвестиційні фонди. Недержавні пенсійні фонди.
6. Переваги і недоліки індивідуальних форм управління.
Література: основна 1-7, додаткова 15-20.
6. Комплексне практичне індивідуальне завдання
Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) з дисципліни
«Управління особистими доходами і витратами» виконується самостійно кожним
студентом у вигляді комплексної задачі. КПІЗ, що охоплює основні теми дисципліни
«Управління особистими доходами і витратами». Метою виконання КПІЗ є
оволодіння навичками практичного застосування аналітичних методів дослідження в
процесі вивчення особистих доходів і витрат. Виконання КПІЗ є одним із
обов’язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни «Управління
особистими доходами і витратами».
Завдання 1. Проаналізуйте динаміку особистих доходів населення України у
2012-2018 роках. Визначте питому вагу кожного з основних джерел доходів (заробітна
плата, прибуток та змішаний дохід підприємців, доходи від власності, соціальні
допомоги) і на підставі одержаних результатів оцініть пріоритети населення в
отриманні особистих доходів, а саме: чи це є орієнтація на отримання активних

доходів (тобто доходів від трудової діяльності) чи пасивних доходів (тобто доходів від
власності та соціальних трансфертів). Вкажіть на причини такої ситуації.
Завдання 2. Оцініть питому вагу доходів громадян від найманої праці
(заробітна плата і прибуток та змішаний дохід підприємців) у загальній величині
особистих доходів населення України. Виявіть основні причини ситуації, що склалася,
та вкажіть можливі шляхи її покращення.
Завдання 3. Оцініть питому вагу соціальних трансфертів (у розрізі основних їх
видів) у загальній величині особистих доходів населення України. Виявіть основні
причини ситуації, що склалася, та вкажіть можливі шляхи її покращення.
Завдання 4. Оцініть питому вагу доходів від власності у загальній величині
особистих доходів населення України. Виявіть основні причини ситуації, що склалася,
та вкажіть можливі шляхи її покращення.
Завдання 5. Проаналізуйте динаміку особистих витрат і заощаджень населення
України у 2012-2018 роках. Визначте питому вагу кожного виду особистих витрат
(придбання товарів і послуг, сплата податків та інших обов’язкових платежів, сплата
доходів від власності, придбання фінансових і нефінансових активів) і на підставі
одержаних результатів оцініть пріоритети населення у витрачанні особистих доходів,
а саме: чи це є орієнтація на споживання (тобто придбання товарів і послуг) чи
заощадження (тобто придбання фінансових і нефінансових активів). Вкажіть на
причини такої ситуації.
Завдання 6. Оцініть питому вагу особистих споживчих витрат (тобто витрат,
спрямованих на придбання товарів і послуг) у загальній величині витрат населення
України. Перелічіть основні споживчі пріоритети населення.
Завдання 7. Оцініть питому вагу витрат на сплату податків та інших
обов’язкових платежів (в розрізі основних їх видів) у загальній величині особистих
витрат населення України. Якою є динаміка цих витрат? Вкажіть на причини таких
змін.
Завдання 8. Оцініть питому вагу витрат на здійснення заощаджень (тобто
придбання фінансових і нефінансових активів в розрізі основних їх видів) у загальній
величині особистих витрат населення України. Проаналізуйте, як сучасний рівень
розвитку економіки держави впливає на динаміку цього показника.

7. Самостійна робота
Самостійна робота студента передбачає написання та публічний захист есе
і починається з вибору теми дослідження. При цьому студентам надається
можливість самостійно обрати тему із запропонованої проблематики або
запропонувати власну тему. У такому разі вибрана тема має бути обов’язково
узгоджена з викладачем, який проводить практичні заняття.
Презентація есе проходить на практичному занятті.

1.

Тематика самостійної роботи студентів
Управління особистими фінансами в умовах

економічної

нестабільності: сутність та основні елементи.
2.
Необхідність та основні вектори підвищення фінансової грамотності
населення в Україні.
3.
Вплив філософії грошей і багатства на формування фінансово
незалежної особистості.
4.
Сутність і класифікація особистих доходів.
5.
Аналіз структури й динаміки особистих доходів.
6.
Основні напрями підвищення ролі доходів громадян від найманої
праці у формуванні особистих доходів.
7.
Соціальні трансферти населенню: сутність, структура, динаміка.
8.
Роль доходів від підприємницької діяльності і само зайнятості у
формуванні сукупних особистих доходів.
9.
Доходи від власності як потенційно важливе джерело особистих
доходів.
10.
Доходи трудових мігрантів та їх роль у підвищенні рівня особистого
добробуту.
11.
Тіньові доходи населення: сутність, класифікація, напрями
мінімізації.
12.
Оподаткування особистих доходів: зарубіжний досвід і вітчизняні
реалії
13.
Сутність та класифікація особистих витрат.
14.
Аналіз структури і динаміки особистих споживчих витрат.
15.
Аналіз середньої та граничної схильності громадян до споживання.
16.
Характеристика основних моделей поведінки споживача: аскетизм
та гедонізм.
17.
Основні напрями оптимізації особистих споживчих витрат в умовах
економічної нестабільності.
18.
Особисті витрати населення неспоживчого характеру: склад,
динаміка та вектори раціоналізації в сучасних умовах.
19.
Сутність і класифікація особистих заощаджень.
20.
Найважливіші мотиви та основні чинники формування особистих
заощаджень.
21.
Аналіз середньої та граничної схильності громадян до заощаджень.
22.
Характеристика
основних
форм
особистих
заощаджень
домогосподарств в Україні, їх переваги і недоліки.
23.
Формування та управління особистим інвестиційним портфелем.
24.
Агресивна, поміркована та консервативна стратегії інвестування.
25. Фінансова поведінка населення: сутність, класифікація, чинники
впливу.
26.
Характеристика основних моделей і найважливіших стратегій
фінансової поведінки громадян.
27.
Характеристика споживчої поведінки населення в сучасних умовах.
28.
Аналіз ощадно-інвестиційної поведінки громадян.
29.
Кредитна поведінка населення: мотиви, тенденції та приховані
загрози.
30.
Особисті фінанси та необхідність їх розвитку в умовах економічної

нестабільності.
31.
Облік активів і пасивів як важлива передумова ефективного
управління особистими фінансами.
32.
Сутність та необхідність формування особистого бюджету в
сучасних умовах.
33.
Особисте фінансове планування та його роль у формуванні
особистої фінансової незалежності і фінансової стійкості.
34.
Стратегія і тактика особистого фінансового планування.
35.
Методика складання особистого фінансового плану.
36.
Фінансові рішення та їх вплив на формування особистих фінансів.
37.
Напрямки активізації особистої фінансової поведінки населення.
38.
Особиста фінансова безпека: сутність та основні загрози.

8. Організація і проведення тренінгу (4 год.)
Тематика: Підвищення фінансової грамотності населення
1. Складання особистого бюджету (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 отриманого бюджету .
Етап 6 . Аналіз, коригування та виявлення резервів зростання витрат та
оптимізації доходів бюджету.
Етап 7. Дослідження можливостей здійснення особистих заощаджень.
Етап 8. Зробити загальний висновок з виокремленням основних проблем
управління особистими доходами і витратами та сформулювати пропозиції
щодо їх вирішення.
9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів
навчання
В процесі вивчення дисципліни «Управління особистими доходами і
витратами» використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи
студента за 100-бальною шкалою:
- поточне тестування та опитування;
- залікове модульне тестування та опитування;
- ректорська контрольна робота;
- оцінювання виконання комплексного практичного індивідуального
завдання.
10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Управління
особистими доходами і витратами» визначається як середньозважена величина,
в залежності 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)

Заліковий
модуль 4
(письмовий
екзамен)

%

20

20

20

40

Тиждень

9

17

17

–

Шкала оцінювання:

За шкалою
Університету
90-100
85-89
75-84
65-74
60-64
35-59
1-34

За
національною
шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

За шкалою ECTS
А (відмінно)
В (дуже добре)
С (добре)
D (задовільно)
E (достатньо)
FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

Оцінювання знань студентів під час вивчення курсу «Управління
особистими доходами і витратами» здійснюється за результатами різноманітних
форм контролю (усне і письмове опитування на практичних заняттях,
виконання контрольних робіт, виконання індивідуальних самостійних робіт,
складання екзамену тощо). За результатами усного опитування та виконаних
письмових робіт, слухачам можуть бути виставлені оцінки «відмінно», «добре»,
«задовільно», та «незадовільно».
Оцінка «відмінно» виставляється у тому випадку, якщо слухач:
− дає вірну, змістовну і вичерпну відповідь на поставлені питання, які
передбачені робочою програмою;
− виявляє глибокі теоретичні знання, в тому числі здобуті самостійно, про
особливості управління особистими доходами і витратами;
− логічно, чітко, послідовно, в повному обсязі викладає основні й
допоміжні ідеї та думки, які були передбачені в поставлених питаннях;
− вільно володіє передбаченою термінологією та використовує її;
− володіє знаннями з суміжних дисциплін та вміло застосовує їх;
− виявляє розуміння актуальних проблем, пов’язаних із управлінням
особистими доходами і витратами в умовах економічної нестабільності;
− демонструє навички вмілого застосування вивченого теоретичного
матеріалу в процесі вирішення практичних занять.
Оцінка «добре» виставляється у випадку, коли слухач:
− дає правильні, змістовні, але недостатньо вичерпні відповіді на
поставлені питання (допускає незначні неточності, пропускає окремі пояснення
тощо);
− здебільшого орієнтується в теоретичному матеріалі з питань управління
особистими доходами і витратами;
− загалом володіє термінологією, передбаченою робочою програмою
дисципліни;
− виявляє вміння зіставляти, аналізувати, узагальнювати досліджуваний
матеріал, робити власні висновки.
Оцінка «задовільно» виставляється у тому випадку, якщо слухач:
− достатньою мірою володіє навчальним матеріалом, але ці знання не є
системними;
− орієнтується та в основному розкриває сутність окремих понять
дисципліни;

переважно не володіє термінологією, передбаченою робочою програмою
з цієї дисципліни;
− не вміє аналізувати та узагальнювати досліджуваний матеріал, робити
власні висновки.
Оцінка «незадовільно» виставляється у тому випадку, якщо слухач:
− навчальним матеріалом володіє на рівні ознайомлення, відтворює його
фрагментарно;
− не дає відповідей на поставлені запитання;
− не розкриває сутності основних понять, які передбачені робочою
програмою дисципліни;
− не володіє необхідною термінологією.
−

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,
використання яких передбачає дисципліна
№
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