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Назва вибіркової дисципліни: “Основи сімейного бюджету” 

Семестр: 4 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Західна О.Р. 

Назва кафедри: державних та місцевих фінансів (факультет управління 

фінансами та бізнесу) 

Короткий опис вибіркової дисципліни 
Предмет навчальної дисципліни: формування джерел доходів сім’ї та витратні статті 

бюджету сім’ї. 

Мета навчальної дисципліни: дослідити сімейний бюджет, джерела його формування. 

Основні завдання: 

 ознайомитися з основними соціально-економічними показниками рівня життя сім’ї, 

їхньою динамікою і тенденціями; 

 розглянути сімейний бюджет: сутність, поняття, види, функції; 

 виділити джерела формування бюджету сім'ї; 

 розглянути основи планування сімейного бюджету; 

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

 провести порівняльний аналіз української та зарубіжної системи формування бюджету 

сім'ї. 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: 

 економічні причини походження сім'ї та економічні причини переходу від одної форми сім'ї 

до іншого, основні соціально-економічні показники рівня життя сім'ї, їх динаміку і тенденції; 

 матеріальні потреби сім'ї, їх класифікацію, критерії розумності потреб, показники рівня 

потреб; 

 принципи формування бюджету сім'ї: основні статті доходів і витрат, основи планування 

сімейного бюджету, класифікацію доходів і витрат бюджету і динаміку відповідних статей; 

 принципи виділення малозабезпечених сімей, системи матеріального та соціального захисту 

сім'ї; 

 основні поняття і терміни: сім'я, домогосподарство, рівень життя, якість життя, вартість 

життя, споживчий мінімум, мінімальний споживчий бюджет, економічні ресурси сім'ї, 

підприємництво, комерція, потреби, бюджет сім'ї, доходи, витрати, комунальні платежі, 

споживчий кошик, малозабезпечені сім'ї, соціальні гарантії; 

 особливості поведінки сім'ї в умовах фінансово-економічної кризи. 

б) уміти: 

 використовувати в практичній діяльності засвоєні в процесі вивчення навчальної дисципліни 

основні поняття і категорії для оцінки навколишнього економічної дійсності. 

 сприймати зміст соціально-економічної інформації, наявної в економічній літературі і яка 

використовується в засобах масової інформації; 

 розраховувати наступні соціально-економічні показники: індекс рівня життя, середній індекс 

цін на товари першої необхідності, споживчий кошик; 

 планувати дохідні та видаткові статті сімейного бюджету, самостійно розраховувати розмір 

комунальних платежів на сім'ю, основні податкові платежі, заповнювати декларацію про 

доходи; 

 будувати графіки динаміки основних соціально-економічних показників вартості життя, 

рівня життя, якості життя, рівня доходу на душу населення і на сім'ю, рівня споживання. 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Сімейний бюджет: сутність, поняття, види, функції. 

Тема 2. Структура сімейного бюджету. 

Тема 3. Джерела формування бюджету сім’ї. 

Тема 4. Основні види податків, що стягуються з членів сім’ї. 

Тема 5. Соціально-економічні показники рівня життя сім’ї. 

Тема 6. Товар як засіб задоволення потреб. 

Тема 7. Порівняльний аналіз української та зарубіжної системи формування бюджету сім’ї. 
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