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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

  Дисципліна “Основи ведення власного та сімейного бюджету”   орієнтована на 

формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо   планування 

власних доходів, доходів сім’ї,  управління власними та сімейними видатками; 

розуміння ключових фінансових понять і використання їх для прийняття рішень про 

доходи, витрати і заощадження, для вибору відповідних фінансових інструментів, 

планування бюджету, нагромадження коштів на майбутні цілі тощо. 

Мета 

дисципліни 

Предметом  дисципліни «Основи ведення власного та сімейного бюджету» є 

методи і способи раціонального  планування доходів та витрат сім'ї на 

певний період (тиждень, місяць, рік). 

Метою вивчення дисципліни «Основи ведення власного та сімейного 

бюджету» є формування базових знань основ з планування та прогнозування 

власного та сімейного бюджету. 
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Завдання  дисципліни Основи ведення власного та сімейного бюджету:  

- розглянути власний та сімейний бюджет: сутність, поняття, види, функції;  

- виділити джерела формування бюджету сім'ї;  

- розглянути основи планування власного та сімейного бюджету;  

- ознайомитися з основними соціально-економічними показниками рівня життя 

сім’ї, їхньою динамікою і тенденціями;  

- аналіз основних видів податків, що стягуються з членів сім’ї;  

- провести порівняльний аналіз української та зарубіжної системи формування 

бюджету сім'ї.   

Література для 

вивчення 

дисципліни 
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26. Податковий кодекс 

Обсяг курсу 

Аудиторні години:                      32 годин   з них: 

- лекції                                                           16 години  

- семінарські/практичні заняття                 16 годин  

- самостійна робота                                     40 годин 

- індивідуальна робота                                10 годин 

Компетент-

ності та 

програмні 

результати 

навчання  

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК05. Навички використання інформаційних та  комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК10. Здатність працювати у команді. 

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК12 Здатність працювати автономно. 

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 
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Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК01. Здатність   досліджувати   тенденції   розвитку економіки   за   допомогою   

інструментарію макро-   та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні 

явища  для розширите уявлення щодо місця домашнього господарства в сучасній 

економіці; 

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових  та  

національних  фінансових  систем  та  їх структури для проведення порівняння і 

аналізу української та зарубіжної системи формування бюджету сім'ї.  
СК04.  Здатність  застосовувати  економіко-математичні методи та моделі для 

розрахунку  сімейного бюджету; 
СК05.  Здатність  застосовувати  знання  законодавства  у соціальній сфері, податковій 

сфері, сфері    сімейної діяльності; 

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для 

розрахунку фінансових ресурсів сім’ї, визначення сукупного сімейного доходу, та 

ведення власного бюджету; 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері сімейної діяльності для 

обліку і контролю за витрачанням коштів сім’ї; 
СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

підготовку у плануванні та витрачанні власних та сімейних коштів. 

Програмні результати навчання 

відповідно до освітньо-професійної (ПР) 

ПР01.Знати та розуміти законодавчі, нормативні та інструктивні документи, що 

впливають на соціально-економічні показники рівня життя сім’ї: споживчий 

кошик; мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум;  

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи ведення власного та 

сімейного бюджету; 

ПР03. Визначати особливості функціонування  української та зарубіжної 

системи формування бюджету сім'ї.  

 ПР04. Знати механізм вирахування податків, їхній розмір та форму стягнення з 
громадян, підприємств, організацій  
ПР05. Володіти методичним інструментарієм прогнозування власних та 
сімейних витрат 
ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 
регулювання діяльності в сфері ведення домашнього господарства 
ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові 
технології та програмні продукти щодо ведення власного та сімейного 
бюджету. 
ПР10. Збирати та аналізувати необхідну інформацію щодо основних соціально-
економічних показників рівня життя сім'ї 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для правильного формування 

власного бюджету та захиститися від ризиків, що дозволить комфортно 

почуватися в сучасному світі.  

ПР17. Визначати, планувати та приймати правильні самостійні фінансові 

рішення.  

Ключові слова 
Бюджет, сімейний бюджет, оплата праці, соціальна допомога, доходи сім’ї, видатки 

сім’ї, планування, прогнозування, податки. 

Формат курсу 

Очний   

Проведення лекцій, семінарських/практичних занять, консультацій. 

 

Теми 

1. Законодавче забезпечення державної сімейної політики в Україні. 

Інститут сім’ї та його роль в суспільстві.  

2. Сімейний бюджет: сутність, поняття, види, функції. 

3. Структура сімейного бюджету. Надходження. 

4.  Структура сімейного бюджету. Витрати. 

5.  Основні види податків, що стягуються з членів сім’ї 



6. Соціально-економічні показники рівня життя сім’ї  

7. Моніторинг рівня фінансової грамотності населення та його оцінка в 

Україні 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Поточний контроль/ залік 

Пререквізити "Мікроекономіка", "Фінанси", "Гроші і кредит",  "Статистика".   

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовуват

ися під час 

викладання 

курсу 

 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: навчальна дискусія, лекції-візуалізації, семінари-дискусії, 

мозковий штурм, імітаційна ділова гра, захист кейсів: 

- лекція (оглядова/тематична);  

- семінарські/практичні (презентація/дискусія /метод кейс-стаді/робота в малих 

групах). 

Опитування Опитування проводиться на семінарських/практичних заняттях у вигляді есе, 

вирішення кейсу, тестових завдань, доповідей та презентацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання до 

заліку 

1. Ведення сімейного бюджету - відмінний спосіб побороти шкідливі звички  

2. Мета складання сімейного бюджету?  

3. Визначення поняття «сімейний бюджет»?  

4. Характеристика видів сімейного бюджету.  

5. Функції сімейного бюджету.  

6. Важливість планування сімейного бюджету?  

7. Основні переваги планування сімейного бюджету.  

8. Методи економії сімейного бюджету  

9. Поняття сімейних доходів і їх класифікація.  

10. Доцільність прогнозування доходів сім’ї.  

11. Поняття сімейних витрат.  

12. Типи планування сімейного бюджету.  

13. Сутність та значення натуральних доходів у формуванні бюджету сім’ї.  

14. Взаємозв’язки між доходами та витратами сімейного бюджету.  

15. Етапи сімейного фінансового планування.  

16. Характеристика поняття «рівень життя населення»  

17. Рівні життя населення?  

18. Характеристика концепції бідності.  

19. Що таке малозабезпечена сім’я?  

20. Що таке державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям? Умови її 

визначення та виплати.  

21. Поняття житлової субсидії?  

22. Документи для призначення субсидії.  

23. Економічна сутність оподаткування  

24. Характеристика основних функцій податків  

25. Види податків та зборів, та елементи системи оподаткування.  

26. Потреби і споживчі блага.  

27. Корисність споживчих благ  

28. Класифікація споживчих потреб та споживчих благ  

29. Основні види товарів: нематеріальні товари, матеріальні товари, споживчі 

товари, товари виробничого призначення  

30. Класифікація та призначення товарів  

31. Основні норми Цивільного кодексу в галузі сімейного права в США.  

32. Коротка характеристика основних джерел формування сімейного бюджету в 

країнах Європи.  

33. Основні законодавчі документи, які регулюють галузь сімейного права в 

Японії.  

Необхідне 

обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет для  комунікації та опитувань, виконання домашніх завдань, 



виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування (поточний,   

підсумковий контроль) і програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом 

дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності: Microsoft Teams, 

Microsoft Forms,   Zoom,  Moodle, Microsoft Outlook. 

Політика курсу 

Політика щодо дедлайнів та перескладання:  
- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін; 

- самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс або ж були 

розглянуті коротко, їх поглиблене опрацювання за рекомендованою літературою, а 

також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу; 

- індивідуальну роботу студент виконує самостійно, відповідно до методичних 

вказівок та визначеного викладачем завдання і терміну; 

- ліквідація заборгованості відбувається протягом 2 тижнів після встановленого 

терміну у дні визначені викладачем. При цьому оцінка знижується на 10 % (якщо 

заборгованість не була обумовлена поважними причинами), а якщо заборгованість 

виникла з поважних причин (напр., по хворобі студента) - зниження оцінки не 

передбачається; 

- здобувачі вищої освіти мають право отримати оцінку за екзамен автоматично – 

у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали від 90-100 балів; 

- здобувачі вищої освіти, після завершення аудиторних занять, мають право 

підвищити свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за 

графіком екзаменаційної сесії. 

Політика щодо академічної доброчесності:  
- списування під час контрольних робіт та залікового модуля  заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). За використання телефонів і комп’ютерних 

засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 

балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття; 

- під час роботи над завданнями,   користуючись Інтернет-ресурсами та іншими 

джерелами інформації студент зобов’язаний вказати джерело, використане під час 

виконання завдання; 

- усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%; 

- у разі виявлення факту текстових запозичень більше 30% студент отримує за 

завдання 0 балів і має повторно виконати завдання, які передбачені   даним силабусом; 

- списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв);  

- мобільні пристрої можуть бути використані лише із дозволу викладача. 

Політика щодо відвідування:  

- відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять) є обов’язковим 

компонентом відвідування; 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, 

індивідуальний графік, карантин ) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі. за погодженням із керівником курсу студент може презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача; 

- студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної 

причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на 

занятті; 

- студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів визначених для виконання 

усіх видів  робіт, передбачених курсом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії 

оцінювання  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

 практичні (семінарські)/самостійні/індивідуальна робота – 100 балів: 

практичні (семінарські)/самостійні – 30 балів; 

індивідуальна робота – 20 балів. 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

 

Таблиця оцінювання знань та компетентностей студентів 

Поточний контроль** Індиві- 

дуальна  

робота студента* 

 

 

Разом 
Теми/бали  

Теми 

1-2 

Теми 

3-5 

Тема 

6-7 

5 5 5 50   

100                        35 

50 

*індивідуальну роботу приймає лектор 

**поточний контроль приймають викладачі, які проводять 

семінарські/практичні заняття. 

 

Критерії оцінювання знань та компетентностей студентів за видами робіт 

 
Види 

робіт 
Критерії оцінювання 

Оцінка 
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Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське заняття) 

студент отримує за умови відповідності виконаного завдання студентом та його 

усної/письмової відповіді (захисту виконаної практичної роботи). Відсутність тієї чи 

іншої складової знижує оцінку. 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі тестові завдання. 

 

 

 

 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу. Але  при викладанні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість тестових завдань. 

 

 

 

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

 

 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

 

 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі 

тестові завдання. 

 

 

 

1 
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Самостійна робота студентів, яка передбачена з теми поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння 

тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється на семінарах та під 

час підсумкового семестрового контролю. 
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Максимальна кількість балів ІНДЗ роботу 
Критерії оцінювання: 

Виконання одного із видів робіт: 

- аналіз наукових публікацій за заданою темою; 

- написання наукової статті; 

- пошук та аналіз банківських статистичних даних; 

- написання рефератів; 

- підготовку доповідей на конференції; 

- виконання конкурсних наукових робіт тощо. 

Розгорнутий , вичерпний виклад змісту питань; опрацювання необхідних 

нормативно-правових актів; використані матеріали періодичних наукових 

видань; посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань; використані 

фінансові матеріали. 

- студент  самостійно може формулювати висновки за результатами проведеного 

дослідження;  

- присутній творчий підхід та використано новітні інформаційні технології. 

50 

 

 

50 

- робота недостатньо обґрунтована, неповна; 

використані матеріали лише підручника, або застарілі матеріали при: 

- пошуку та аналізі статистичних даних; 

- написанні реферату; 

- підготовці доповідей на конференції. 

 

 

40 

- робота виконана не в повному обсязі; 

- використані матеріали лише підручника, або застарілі матеріали при: 

- пошуку та аналізі статистичних даних; 

- написанні реферату; 

- підготовці доповідей на конференції. 

- завдання розв’язані  з помилками в  розрахунках; 
- студент  частково може сформулювати висновки за результатами проведеного 

дослідження. 

 

 

30 

- робота виконана не правильно;  
- студент  самостійно не може сформулювати висновки за результатами проведеного 

дослідження; 

20 

- індивідуальна науково-дослідна робота виконана не правильно;  

- студент не може пояснити хід окремих проведених розрахунків 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про контроль 

та оцінювання навчальних досягнень  здобувачів вищої освіти у Львівському  національному університеті 

імені Івана Франка. 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

 

 

 

 

 

90-100 

Студент демонструє повні знання навчального матеріалу в 

обсязі, що відповідає програмі дисципліни «Основи ведення 

власного та сімейного бюджету», правильні і обґрунтовані дає 

відповіді. Вміє використати теоретичні положення 

дисципліни на практиці, аналізувати та зіставляти дані і 

робити правильні висновки.  Приймає активну участь на 

семінарських заняттях,  дискусійних моментах лекцій. 

Високий 

Студент повністю відповідає    

фаховим, предметним компетентностям 

та програмним  результатам з 

дисципліни « Основи ведення власного 

та сімейного бюджету»  

  

Відмін-

но/ 

(А) 

 

 

 

 

81-89 

Студент добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни «Основи ведення власного та сімейного 

бюджету», робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та 

вміє застосовувати теоретичні положення при вирішенні 

практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє 

самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є 

незначною.    

Достатній 

Студент відповідає  фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним  результатам з дисципліни « 

Основи ведення власного та сімейного 

бюджету», однак під час відповідей 

може допускати незначні неточності. 

 

Добре (В) 

 

 

 

 

71-80 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні 

положення матеріалу, що відповідає програмі дисципліни 

«Основи ведення власного та сімейного бюджету» робить на 

їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати при 

вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Помилки у відповідях/ розв’язках/ розрахунках не 

є системними. Знає характеристики основних положень, що 

мають визначальне значення при проведенні практичних 

занять та виконанні індивідуальних / контрольних завдань. 

Достатній 

Студент відповідає    фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним  результатам з дисципліни 

«Основи ведення власного та 

сімейногобюджету », однак на додаткові 

питання з теоретичних положень та 

практичних завдань відповідь не чітка і 

не повна.  

Добре / 

(С) 

 

 

 

 

 

61-70 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, 

передбачений програмою дисципліни «Основи ведення 

власного та сімейного бюджету ». Розуміє основні положення, 

що є визначальними у курсі, може вирішувати подібні 

завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає 

значну кількість неточностей і грубих помилок, які може 

усунути після зауваження викладача. 

Середній 

Студент частково відповідає    фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним  результатам з дисципліни 

«Основи ведення власного та сімейного 

бюджету» та забезпечує достатній  

рівень відтворення основних положень 

дисципліни 

Задовіль

но / (D) 

 

 

 

 

 

51-60 

Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни 

« Основи ведення власного та сімейного бюджету», володіє 

основними положеннями, що вивчаються на рівні, який 

визначається як мінімально допустимий. З використанням 

основних теоретичних положень, студент з труднощами 

відповідає та теоретичні питання та пояснює правила 

вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни.   

Середній 

Студент частково відповідає    фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним  результатам з дисципліни 

«Основи ведення власного та сімейного 

бюджету» і є мінімально допустимий 

рівень знань у всіх складових навчальної 

програми  дисципліни.  

Задовіль

но / (Е) 

 

 

 

 

 

21-50 

Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу « Основи 

ведення власного та сімейного бюджету», однак працював він   

пасивно, його відповіді під час семінарських та виконанні 

практичних завдань в більшості є неправильними, 

необґрунтованими. Розуміння матеріалу з дисципліни у 

студента відсутнє. 

Низький 

Студент відповідає окремим    фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним  результатам з дисципліни 

«Основи ведення власного та сімейного 

бюджету», однак не забезпечує 

практичної реалізації задач, що 

Незадо-

вільно з 

можли-

вістю 

повторно

го  скла-

дання / 



  

 

 

формуються при вивчені дисципліни. (FX) 

 

 

 

 

 

0-20 

Студент повністю не виконав вимог робочої програми 

навчальної дисципліни «Основи ведення власного та 

сімейного бюджету». Його знання на підсумкових етапах 

навчання є фрагментарними.  

Незадовільний 

Студент не відповідає    фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним  результатам з дисципліни 

«Основи ведення власного та сімейного 

бюджету» і не підготовлений до 

самостійного вирішення задач, які 

окреслює мета та завдання дисципліни. 

Незадові-

льно з 

повтор-

ним 

вивчен-

ням / (F)  



      

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

 

Назва теми, опис теми,  

завдання для самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи 

навчання Тиждень 

семестру 

Дата Кількість 

годин 

Тема 1.  

Законодавче забезпечення державної сімейної політики в 

Україні. Інститут сім’ї та його роль в суспільстві. 
1. Інститут сім’ї та його роль в суспільстві; 

2. Законодавче забезпечення державної сімейної політики в 

Україні 

Знати: поняття сім’ї, її форми та функції; поняття державної 

сімейної політики, та її законодавче забезпечення. 

Вміти: аналізувати законодавство в сфері державної сімейної 

політики. 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК08, ЗК14, СК01, СК05.   

Результати навчання: ПР01, ПР03, ПР17. 

Рекомендовані джерела:  1, 2,4,21. 

Завдання для СРС: 

1.Сімейна політика в Україні: формування та шляхи реалізації.  

2.Державне регулювання розвитку соціального інституту сім’ї в 

Україні.  

3.Світовий досвід державної сімейної політики. 

 

 

1  тиждень 

 

 

 

 

за 

розкладом 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Лекція  

 

 

 

Лекція-презентація 

2  тиждень поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

2тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   

Тема 2.  

Сімейний бюджет: сутність, поняття, види, функції .  

1.Поняття та структура сімейного бюджету.  

2.Види сімейного бюджету. 

3.Функції сімейного бюджету. 

4.Способи та причини ведення сімейного бюджету. 

5. Основні помилки при веденні сімейного бюджету. 

Знати: поняття власного та сімейного бюджету, його види та 

функції. Етапи складання сімейного бюджету та причини його 

ведення. 

Вміти: виділяти помилки при веденні сімейного бюджету. Вміти 

вибирати способи ведення сімейного бюджету. 

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК03, ЗК05, ЗК07, ЗК08, 

ЗК13. СК01, СК04,  СК06,  СК08.   

Результати навчання: ПР02, ПР05, ПР08, ПР16. 

Рекомендовані джерела:  1,10, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 25. 

Завдання для СРС: 

3  тиждень за 

розкладом 

2 Лекція  Лекція-презентація 

4тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   

4  тиждень поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 



1.  Сімейний бюджет як спосіб примноження та контролю за 

фінансами. 
2. Основні переваги планування сімейного бюджету. 
3. Важливість планування сімейного бюджету.  
Тема 3 

Структура сімейного бюджету. Надходження. 

1. Поняття сімейних доходів та їхня класифікація. 

2. Характеристика окремих видів доходів сім’ї 

3. Поняття споживчого кошику та прожиткового мінімуму 

4. Необхідність прогнозування доходів сім’ї 

Знати: види та класифікацію джерел доходів сім’ї.  

Набути: практичних навичок щодо прогнозування доходів сім’ї та 

раціонального ведення господарства, ощадливості. 

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК03,  ЗК07., СК01, СК04,  

СК06, СК08, СК11.   

Результати навчання: ПР01, ПР07, ПР08, ПР10. ПР16. ПР17. 

Рекомендовані джерела:  1,10-17, 19, 22. 

Завдання для СРС: 

1. Відмінність між «короткими» і «довгими» грошима.  

2. Натуральні та реальні доходи сім’ї. 

3. Напрями збільшення доходів сім’ї 

  

5  тиждень за 

розкладом 

2 Лекція  Лекція-презентація 

6  тиждень поза 

розкладом 

6 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

6 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   

Тема 4. Структура сімейного бюджету. Витрати. 

1. Суть і причини виникнення сімейних витрат 

2. Види і характеристика сімейних витрат 

3. Прогнозування сімейних витрат 

Знати: види та класифікацію сімейних витрат. 

Набути: практичних навичок щодо прогнозування видатків сім’ї. 

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК03,  ЗК07., СК01, СК04,  

СК06, СК08, СК11.   

Результати навчання: ПР01, ПР07, ПР08, ПР10. ПР16. ПР17. 

Рекомендовані джерела:  1,10-17, 19, 22. 

Завдання для СРС: 

1. «закон Енгеля». 

2. Фактори впливу на зміну обсягу витрат сім’ї? 
3. Особливості та види значних фінансових подій для сім’ї. 

7  тиждень за 

розкладом 

2 Лекція  Лекція-презентація 

8  тиждень поза 

розкладом 

6 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

8тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   

Тема 5.Основні види податків, що стягуються з членів сім’ї  

1.Роль податків у суспільстві 

2. Види податків. Характеристика основних елементів податків.  

3. Суть та принципи оподаткування в Україні. 

. 

9 тиждень за 

розкладом 

2 Лекція  Лекція-презентація 

10 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   

10 тиждень поза 6 Самостійна Самостійна робота з 



Знати: історію та сутність податків, різні види податків. 

Вміти: визначати особливості системи оподаткування в Україні. 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02,  ЗК08., ЗК14.  СК05, 

СК11.   

Результати навчання: ПР04, ПР16, ПР17. 

Рекомендовані джерела:  10,17, 26. 

Завдання для СРС: 

1. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення 

2. Переваги та недоліки непрямих податків 

.  

розкладом робота навчально-

методичною 

літературою 

Тема 6. Соціально-економічні показники рівня життя сім’ї 

1. Основні показники рівня життя населення. 

2. Суть пенсії та її види. 

3.  Державна та недержавна пенсія. 

4.  Державна допомога сім’ям з дітьми. 

Знати: основні показники рівня життя населення; організацію 

роботи системи пенсійного забезпечення в Україні,  умови 

отримання державної пенсії та можливості одержання 

недержавного пенсійного забезпечення;види державної допомоги 
Вміти: аналізувати показники рівня життя населення, 

розраховувати суми виплат пенсій недержавними пенсійними 

фондами. 
Формування компетентностей: ЗК01, ЗК06,  ЗК08.  СК01, СК02, 

СК05.   

Результати навчання: ПР01, ПР02, ПР10. ПР16, ПР17. 

Рекомендовані джерела:  6-9, 23. 

Завдання для СРС:  
1. Сучасний стан рівня життя населення в Україні.  

2. Соціально - економічні гарантії держави громадянам. 
3. Межа бідності в Україні та Європі. 

11 тиждень за 

розкладом 

2 Лекція  Лекція-презентація 

12 тиждень за 

розкладом 

4 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   

12  тиждень поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

13тиждень за 

розкладом 

2 Лекція  Лекція-презентація 

14 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   

14  тиждень поза 

розкладом 

4 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 7. Моніторинг рівня фінансової грамотності 

населення та його оцінка в Україні 
1. Сутність і необхідність підвищення рівня фінансової 

грамотності в сучасних умовах. 

2. Складові фінансової грамотності та їх характеристика. 

3. Моніторинг рівня фінансової грамотності населення в Україні. 

4. Основні компоненти фінансової грамотності. 

Знати: складові фінансової грамотності населення 

Вміти: проводити моніторинг рівня фінансової грамотності 

населення, його оцінку в контексті вітчизняного та зарубіжного 

досвіду 

15тиждень за 

розкладом 

2 Лекція  Лекція-презентація 

16 тиждень за 

розкладом 

2 Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   

16  тиждень поза 

розкладом 

6 Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 



Формування компетентностей: ЗК01, ЗК05,  ЗК07., ЗК08.  СК02, 

СК06,  СК11.   

Результати навчання: ПР03, ПР07, ПР08. ПР10, ПР17. 

Рекомендовані джерела:  10, 11, 17. 

Завдання для СРС:  
Зарубіжний досвід підвищення рівня фінансової грамотності 

населення та можливості його використання в Україні. 



 

 


