
 

 

Дисципліна Фінанси домогосподарств 

Рівень ВО перший (бакалаврський)  

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Фінанси 

домогосподарств» значно підвищиться, якщо здобувач вищої 

освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Фінанси», «Гроші і кредит», «Історія економіки та економічної 

думки» та «Мікро – і макроекономіка», «Облік і оподаткування», 

«Фінансова думка України», «Економічна теорія», «Основи 

економічної науки». 

Що буде вивчатися Сутнісно-теоретичні основи і методологічний концепт управління 

фінансами домогосподарств. Об’єкти, суб’єкти, принципи та 

сучасні технології управління фінансами домогосподарств. 

Прагматика застосування новітніх технологій управління 

фінансами домогосподарств. Методи та інструменти управління 

фінансами домогосподарств: світовий досвід і вітчизняні реалії. 

Фінансова поведінка домогосподарств як якісне вираження 

реалізації сучасних технологій управління їхніми фінансами. 

Проблеми та вектори модернізації технологій управління 

фінансами домогосподарств на мікро- і макрорівнях. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути навичок роботи в 

фінансовому секторі, вміти визначати вектори підвищення рівня 

фінансової грамотності населення в Україні. Проводити аналіз 

структури й динаміки доходів домогосподарств в Україні. 

Досліджувати доходи від власності як потенційно важливе 

джерело доходів домогосподарств в Україні, доходи трудових 

мігрантів та їх роль у підвищенні добробуту домогосподарств в 

Україні. Вивчення оподаткування доходів домогосподарств: 

зарубіжний досвід і вітчизняні реалії.  Податкове навантаження на 

домогосподарства в Україні. Аналіз структури і динаміки витрат 

домогосподарств в Україні. Основні напрями оптимізації 

споживчих і неспоживчих витрат домогосподарств у сучасних 

умовах 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1. Особливостей функціонування та напрямів вдосконалення 

функціонування фінансової системи України;  

2. Знання джерел, принципів та методів формування фінансових 

ресурсів суб'єктів господарювання;  

3. Сутності та специфіки функціонування фінансової, бюджетної, 

податкової політики України;  

4. Базових складових законодавства, що регулюють бюджетний 

процес в Україні;  

5. Методів аналізу результатів діяльності банків та їх окремих 

операцій, принципів, прийомів і методів фінансового обліку;  

6. Способів формалізації й побудови моделей фінансової 

діяльності, технології розробки та реалізації управлінських 

рішень щодо управління фінансовими ресурсами суб’єктів 

господарювання;  



7. Використовувати професійно-профільні практичні навички з 

фундаментальних дисциплін в процесах організації фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання;  

8. Уміння використовувати в роботі необхідні інформаційні 

технології;  

9. Уміння володіти методологічними прийомами наукових 

досліджень, застосовувати прикладні методики аналізу 

фінансової діяльності, використовувати сучасні методи 

системного наукового аналізу;  

10. Розробляти напрями вдосконалення функціонування 

фінансової системи України;  

11. Здійснювати аналіз фінансової, операційної та інвестиційної 

діяльності суб'єктів господарювання, виявляти напрями 

оптимізації фінансової роботи на підприємствах;  

12. Розробляти пропозиції щодо формування і вдосконалення 

фінансової, бюджетної, податкової політики держави з 

урахуванням необхідності ефективного використання 

фінансових ресурсів;  

13. Формувати фінансові звіти на основі використання облікової 

інформації на етапі обґрунтування управлінських рішень щодо 

моделювання параметрів прогнозних результатів діяльності 

суб’єктів господарювання;  

14. Уміння професійно працювати із сучасною комп’ютерною 

технікою. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.  

ЗК3. Здатність до застосовування загальнонаукових та 

фундаментальних знань, розуміння предметної області і професії. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК7. Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань. 

спеціальні  

СК1. Розуміння та здатність до критичного осмислення 

концептуальних основ економічної теорії, які стосуються 

фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють 

засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових 

систем.  

СК2. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо 

сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та страхування).  

СК5. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

СК9. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Інформаційне Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 



забезпечення навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

іспит 

 

 

 

 


