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Предмет навчальної дисципліни 

 Предметом навчальної дисципліни є доходи і витрати домогосподарств, а також 

система чинників, які впливають на процес управління особистими фінансами. 

 Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є формування знань про управління вхідними і 

вихідними фінансовими потоками домогосподарств, їх збалансування та оптимізацію.  

 Основні завдання 

Основні завдання: з’ясування сутності і значення фінансів домогосподарств;  

вивчення джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів 

домогосподарств, які виявляються у вхідних і вихідних фінансових потоках; дослідження 

фінансової поведінки домогосподарств та її впливу на прийняття фінансових рішень; 

визначення напрямів раціоналізації фінансової поведінки українських домогосподарств на 

сучасному етапі. 

Місце навчальної  дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. 

Навчальна дисципліна «Управління фінансами домогосподарств» вивчається після вивчення 

навчальних дисциплін «Фінансовий менеджмент»; передує вивченню дисципліни 

«Управління фінансам суб’єктів господарювання». 

Вимоги до знань і умінь 
 а) знати: сутність та призначення фінансів домогосподарств у сучасній фінансовій 

системі держави; джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів 

домогосподарств; особливості і види фінансової поведінки домогосподарств; сутність 

заощаджень домогосподарств та значення їх формування; особливості оподаткування 

доходів домогосподарств; 

 б) уміти: здійснювати аналіз стану домашніх господарств і давати оцінку рівня їх 

фінансової безпеки; формувати бюджет домогосподарства; оптимізовувати різні види 

доходів домогосподарств та їх витрат; управляти інвестиційним портфелем 

домогосподарств; визначати шляхи збільшення фінансових ресурсів домогосподарств. 

Зміст дисципліни за темами 

Тема 1 Фінанси домогосподарств як складова фінансової системи держави.  

Тема 2 Доходи домогосподарств.  

Тема 3 Оподаткування доходів домогосподарств та його оптимізація.  

Тема 4 Витрати домогосподарств.  

Тема 5 Заощадження домогосподарств. Формування і використання 

інвестиційного потенціалу грошових доходів домогосподарств 

Тема 6  Фінансова поведінка домогосподарств та управління особистими 

фінансами в умовах ринку  

Тема 7 Фінансова безпека домогосподарств у ринковій економіці  

Тема 8 Аналіз стану фінансів домогосподарств України та перспективи їх 

розвитку в умовах глобальних економічних процесів. 

 Кафедра: фінансів суб’єктів господарювання. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні та семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладач, який забезпечує навчальний процес: к.е.н., доцент Пасінович І.І. 

 

Рекомендована література 

1. Воробйов Ю.М., Ворошило В.В. Фінанси домашніх господарств у фінансовій системі 

держави. Монографія / Ю.М. Воробйов, В.В. Ворошило − Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 

2013. − 232 с. 



2. Драган О.О. Теоретичні основи формування системи управління фінансами 

домогосподарств / О.О. Драган // Миколаївський національний університет імені В.О. 

Сухомлинського. − 2015. − Вип. 5. − С. 841-845. 

3. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку / Т.О. 

Кізима. − К. : Знання, 2010. − 431 с.  

4. Кізима Т. Управління фінансами домашніх господарств: теоретико-прагматичні аспекти / 

Т. Кізима // Світ фінансів. – 2009. – №4. – С. 22 – 33. 

5. Ковалюк О.М. Сімейні господарства України: принципи, механізми, перспективи : навч. 

посіб. / О.М. Ковалюк, Г.А. Лех, С.К. Реверчук ; [за ред. проф. С.К. Реверчука]. – К. : 

Атіка, 2002. – 176 с. 

6. Ковтун О.А. Актуальні питання соціально-економічної сутності фінансової діяльності 

домогосподарств / Ковтун О.А. // Вісник Східноєвропейського університету економіки і 

менеджменту. − 2013. − Вип. 2 (15). − С. 132-145. 

7.  Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти). Монографія. / 

В. Опарін. − К. : КНЕУ, 2005. − 240 с. 

8. Фінанси інституційних секторів економіки України / за ред.. Т.І. Єфіменко, М.М. 

Єрмошенка. − К. : ДННУ «Академія фінансового управління», 2014. − 584 с.  

9.  Шулюк Б. Особливості прийняття фінансових рішень домогосподарств в умовах 

економічної нестабільності / Богдан Шулюк // Вісник ТНЕУ. − 2015. − №1. 

10.  Юрій С.І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності / С. 

Юрій, Т. Кізима // Фінанси України.– 2008.– № 8 (153). – С.3–10. 

 




