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1. Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 
 

Курс включає вивчення законів, закономірностей та визначення принципів і факторів 
розвитку домашньої економіки 

Веб-сайт курсу  
http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=5948 (доступ через особистий 
логін і пароль для навчально-інформаційного порталу ТДАТУ) 

2. Мета викладання дисципліни 
Формування у здобувачів вищої освіти системи знань з основ домашньої економіки 

3. Завдання вивчення дисципліни 
Завданнями вивчення дисципліни є: 
 з’ясувати місце дисципліни в навчальному процесі, розкрити її основну мету та 

визначити основні категорії домашньої економіки; 
 дати чіткі уявлення про загальнотеоретичні засади домашньої економіки; 
 ознайомити із сучасним станом розвитку домашньої економіки та його проблемами; 
 сформувати у студентів цілісне бачення проблем домашньої економіки; 
 озброїти студентів навичками і вміннями, необхідними для організації власної справи. 

4. Результати навчання – компетентності (з урахуванням soft skills) 
Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 
знання Знати: 

- поняття і функції сім’ї; 
- види прибутків сім’ї;  
- інші джерела особистих прибутків громадян; 
- основні групи витрат сім’ї; 
- види послуг; 
- види податків. 

уміння Уміти: 
- аналізувати умови надання кредитів та позик; 
- аналізувати інформацію про товар, етикетки; 
- використовувати основні права споживачів 

комунікація донесення до фахівців і нефахівців інформації про місце і значення 
домашньої економіки у вирішенні проблем та прийнятті рішень 

soft skills здатність аналітично мислити, уміння оптимістично оцінити ситуацію та 
прийняти рішення, чесність та відповідальність  за точність та об’єктивність 
подання інформації  

Після успішного проходження курсу здобувач вищої освіти володітиме наступними 
компетентностями: 

- Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
- Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 
- Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, 

торговельній, біржовій діяльності. 
5. Пререквізити 

Дисципліни, що передують 
вивченню даної дисципліни 

Економічна теорія  
Мікро і макроекономіка 
6. Постреквізити 

Дисципліни, які спираються на 
вивчення даної дисципліни 

Основи підприємництва 
Економіка підприємства 
Торговельне підприємництво 

7. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 
Грицаєнко Микола Ігорович, к.е.н., ст. викладач кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;  
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/gritsayenko-mikola-igorovich/ 

E-mail викладача nick.grytsayenko@tsatu.edu.ua  
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8. Структура курсу 

Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття або завдання 

на самостійну роботу 

Кількість 
годин 

балів 
Л П СРС 

Змістовий модуль 1. Доходи та витрати сім’ї  

1 

Лекція 1 
Тема 1. Поняття сім’ї. 

Функції сім’ї  
2    

Практичне 
заняття 1 

Поняття сім’ї. Функції сім’ї   2  1 

Самостійна 
робота 1 

Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-

інформаційному порталі 
  2 1 

2 

Лекція 2 
Тема 2. Види прибутків: 
трудові та прибутки від 

власності 
2    

Практичне 
заняття 2 

Види прибутків: трудові та 
прибутки від власності 

 4  2 

Самостійна 
робота 2 

Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-

інформаційному порталі 
  2 1 

3 

Лекція 3 

Тема 3. Основні групи 
витрат: обов’язкові витрати 

на продовольчі і 
непродовольчі товари та 

культурно-побутові послуги 

2    

Практичне 
заняття 3 

Основні групи витрат: 
обов’язкові витрати на 

продовольчі і непродовольчі 
товари та культурно-побутові 

послуги 

 2  3 

Самостійна 
робота 3 

Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-

інформаційному порталі 
  2 2 

4 

Лекція 4 
Тема 4. Інші джерела 
особистих прибутків 

громадян 
2    

Практичне 
заняття 4 

Інші джерела особистих 
прибутків громадян 

 4  3 

Самостійна 
робота 4 

Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-

інформаційному порталі 
  2 2 

5 

Лекція 5 Тема 5. Види послуг 2    

Практичне 
заняття 5 

Види послуг  2  3 
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Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття або завдання 

на самостійну роботу 

Кількість 
годин 

балів 
Л П СРС 

Самостійна 
робота 5 

Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-

інформаційному порталі 
  2 2 

6 

Лекція 6 Тема 6. Кредити та позики 2    

Практичне 
заняття 6 

Кредити та позики  4  3 

Самостійна 
робота 6 

Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-

інформаційному порталі 
  2 2 

7, 8 

Самостійна 
робота 

Підготовка до написання 
ПМК І 

  10  

ПМК І 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль І 
   10 

Всього за змістовий модуль 1 (52 години) 12 18 22 35 

Змістовий модуль 2. Товарно-грошові відносини в сім’ї 

9 

Лекція 7 
Тема 7. Щоденна економія 
електроенергії, газу, води, 

тепла. Шляхи економії в сім’ї 
2    

Практичне 
заняття 7 

Щоденна економія 
електроенергії, газу, води, 

тепла. Шляхи економії в сім’ї 
 3  1 

Самостійна 
робота 7 

Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-

інформаційному порталі 
  2 1 

10 

Лекція 8 
Тема 8. Витрати в бюджеті 

сім’ї та їх призначення 
2    

Практичне 
заняття 8 

Витрати в бюджеті сім’ї та їх 
призначення 

 3  2 

Самостійна 
робота 8 

Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-

інформаційному порталі 
  2 1 

11 

Лекція 9 Тема 9. Види податків 2    

Практичне 
заняття 9 

Види податків  3  2 

Самостійна 
робота 9 

Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-

інформаційному порталі 
  2 1 

12 

Лекція 10 Тема 10. Страхування 2    

Практичне 
заняття 10 

Страхування  3  2 
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Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття або завдання 

на самостійну роботу 

Кількість 
годин 

балів 
Л П СРС 

Самостійна 
робота 10 

Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-

інформаційному порталі 
  2 1 

13 

Лекція 11 
Тема 11. Інформація про 

товар. Етикетка 
2    

Практичне 
заняття 11 

Тема 11. Інформація про 
товар. Етикетка 

 3  2 

Самостійна 
робота 11 

Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-

інформаційному порталі 
  2 1 

14 

Лекція 12 
Тема 12. Основні права 

споживачів. Право 
споживачів на якість товару. 

2    

Практичне 
заняття 12 

Основні права споживачів. 
Право споживачів на якість 

товару. 
 3  2 

Самостійна 
робота 12 

Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-

інформаційному порталі 
  2 1 

15 

Лекція 13 Тема 13. Обмін товару 2    

Практичне 
заняття 13 

Обмін товару  3  2 

Самостійна 
робота 13 

Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-

інформаційному порталі 
  2 2 

16 

Лекція 14 Тема 14. Надання послуг 2    

Практичне 
заняття 14 

Тема 14. Надання послуг  3  2 

Самостійна 
робота 14 

Опрацювання матеріалів 
лекції, робота на навчально-

інформаційному порталі 
  4 2 

17, 18 

Самостійна 
робота 

Підготовка до написання 
ПМК 2 

  10  

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
   10 

Всього за змістовний модуль 2 ( 68 годин) 16 24 28 35 
Екзамен х х х 30 

Разом (120 годин) 28 42 50 100 
9. Методи та форми навчання 

Форми навчання:  
 за рівнем взаємодії здобувача вищої освіти з викладачем: індивідуальне, групове, 

колективне; 
 за місцем проведення занять: аудиторне, поза аудиторне  
Методи навчання: 
- за організацією пізнавальної діяльності: словесні (лекції, дискусії), наочні 
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(презентації), практичні (вправи, виконання завдань по заповненню звітності під час 
занять); 

- за видами занять: лекції (лекція-візуалізація, лекція – бесіда); практичні заняття 
(індивідуальні та групові вправи, тематична дискусія, робота в малих групах); 

 за мотивацією навчально-пізнавальної діяльності (ситуація звернення до життєвого 
досвіду студентів, заохочення); 

 за контролем ефективності навчально-пізнавальної діяльності (самоконтроль через 
виконання тестів на навчально-інформаційному порталі, індивідуальне опитування, 
фронтальне опитування, ПМК, екзамен); 

- за формою стимулювання пошукової та дослідницької діяльності (тематичні дискусії, 
завдання щодо використання мережі Інтернет, публічні промови і презентації, групові 
та/або індивідуальні проекти, моделі різних форматів професійних ситуацій). 

10. Політика курсу  
 Відвідування занять є важливою складовою навчання. За пропуски занять без поважної 
причини здобувач вищої освіти буде не атестований з даної дисципліни. Усі пропущені 
заняття мають бути відпрацьовані.  
 Дозволяється вільне відвідування лекцій здобувачам за індивідуальним графіком 
навчання.  
 Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 
завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. 
 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  
 Під час виконання письмових тестових завдань не допустимо порушення академічної 
доброчесності. 
 Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 
 Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до 
учасників навчального процесу, дотримуватися дисципліни, дбайливо ставитись до 
обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік навчального процесу. 
 

11. Система оцінювання курсу 
Щотижнево – бали за роботу на практичних заняттях; в межах кожної теми – бали за 
самостійну роботу; по завершенню змістового модуля – бали за ПМК; по завершенню 
семестру – підсумкові бали у вигляді екзамену. Результати поточного та підсумково-
модульного контролю формують узагальнену оцінку в балах за накопичувальним принципом  
Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про 
оцінювання знань студентів ТДАТУ» за 100-бальною шкалою. 
 

Критерії оцінювання 
Практичні заняття Частка вірно виконаних завдань 

Самостійна робота 
(СРС) 

Студент опрацьовує питання, що призначені для самостійного 
вивчення і для контролю проходить тестування на НІП ТДАТУ (дві 
спроби – середній результат) 
 

Підсумково-
модульний контроль 
 (ПМК І, ІІ) 

Відбувається у вигляді тестових завдань та письмових робіт в кінці 
вивчення змістових модулів 
Під час модульного контролю оцінюються такі компоненти: 
 Повнота розкриття питання (вірні відповіді ) 
 Якість інформації 
 Самостійність  

Екзамен 
Підсумкова форма контролю, результати якого оцінюються за 100-
бальною шкалою за накопичувальним принципом 
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12. Інформаційні ресурси та пакет дисципліні 
Рекомендована література 

1. Барановська І.В. Вплив модернізаційних процесів на економічну поведінку 
домогосподарств [Електронний ресурс] / І.В. Барановська, Л.М. Мільман // Вчені записки 
університету "КРОК". Серія : Економіка. - 2017. - Вип. 48. - С. 12-18. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2017_48_4 
2. Березіна О.Ю. Смарт-спеціалізація для покращення умов життя домогосподарств: 
європейський досвід [Електронний ресурс] / О.Ю. Березіна // Економіка і організація 
управління. - 2018. - Вип. 4. - С. 35-46. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2018_4_6 
3. Бородіна О.М. Фермерський потенціал домогосподарств: методичні підходи до 
оцінювання та розвитку [Електронний ресурс] / О.М. Бородіна, С.В. Киризюк, І.В. Прокопа // 
Економіка і прогнозування. - 2018. - № 4. - С. 106-115. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2018_4_8 
4. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / М. Вебер. Пер. з нім. О. 
Погорілого. – К., 1998. – 18 с. 
5. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посібник.– К., 2003. – 248 с. 
6. Городняк І. В. Аналіз доходів та видатків домогосподарств України [Електронний 
ресурс] / І. В. Городняк // Бізнес-навігатор. - 2019. - Вип. 2. - С. 8-12. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_2_3. 
7. Городняк І.В. Споживання домогосподарств в країнах центральної та Східної Європи 
[Електронний ресурс] / І.В. Городняк, А.Б. Терендій // Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове 
господарство. - 2019. - Вип. 24(1). - С. 106-111. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24(1)__22. 
8. Грицаєнко Г. Соціальні інвестиції в соціальний капітал / Г. Грицаєнко, М. Грицаєнко // 
Бізнес Інформ. – 2018. – № 1. – С. 188-194. 
9. Грицаєнко Г.І. Місце соціальних інвестицій у розвитку соціального капіталу / Г.І. 
Грицаєнко, М.І. Грицаєнко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід» (Київ, 18 квітня 2018 
р.). Тези доповідей. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 45-48 
10. Грицаєнко М.І. Вплив соціального капіталу на розвиток об’єднань територіальних 
громад / М.І. Грицаєнко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» (м. 
Херсон, 10 листопада 2017 р.) – Херсон : ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 
університет»), 2017. – С. 45-47. 
11. Грицаєнко М.І. Довіра як детермінанта економічного розвитку європейських країн / 
М.І. Грицаєнко // Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи : 
монографія // [Зінчук Т.О., Скидан О.В., Грицаєнко М.І. та ін.] за ред. проф. Т.О. Зінчук. – 
Київ: «Центр учбової літератури», 2019. – С. 20-29 
12. Грицаєнко М.І. Довіра як детермінанта об’єднання територіальних громад / М. І. 
Грицаєнко // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: 
збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 18-19 
квітня 2019 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 46-48 
13. Грицаєнко М.І. Довіра як детермінанта соціального капіталу підприємництва / М.І. 
Грицаєнко // Сучасні тенденції менеджменту в аграрному виробництві : матеріали 
Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Дубляни, 16-17 травня 2017 р. ; 
Львівський національний аграрний університет. – Дубляни, 2017. – С.113-115. 
14. Грицаєнко М.І. Довіра як передумова розвитку підприємницької діяльності / М.І. 
Грицаєнко // Бізнес Інформ. – 2016. – №12. – 143-148 
15. Грицаєнко М.І. Довіра як чинник об’єднання територіальних громад / М.І. Грицаєнко // 
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Управління 
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ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору 
економіки» (Полтава, 31 жовтня 2018 р.). – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 7-9. 
16. Грицаєнко М.І. Зв'язок соціального капіталу та креативної економіки / М.І. Грицаєнко 
// Матеріали X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський 
вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток». (Харків, 18-19 
квітня 2018 р.) Тези доповідей. Частина 1 – Харків: ХНУБА, 2018. – С. 86-88. 
17. Грицаєнко М.І. Місце вищої професійної освіти у формуванні соціального капіталу 
регіону / М.І. Грицаєнко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах 
глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю 
факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного 
технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за 
заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя 
: «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С.133-135. 
18. Грицаєнко М.І. Місце соціального капіталу в формуванні та об’єднанні територіальних 
громад / М.І. Грицаєнко // Бізнес Інформ. – 2017. – №8. – С. 116-123. 
19. Грицаєнко М.І. Роль ВНЗ у формуванні соціального капіталу регіону [Електронний 
ресурс] / М.І. Грицаєнко // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 8. – С. 129-136. Режим 
доступу : – http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/22.pdf. 
20. Грицаєнко М.І. Соціальний капітал територіальних громад та їх об’єднань 
[Електронний ресурс] / М.І. Грицаєнко // Електронне наукове видання з економічних наук 
«Modern Economics». – 2017. – №4. – С. 63-74. – Режим доступу : 
https://modecon.mnau.edu.ua/social-capital-of-territorial-communities-and-their-associations/. 
21. Грицаєнко М.І. Сутність соціального капіталу та його особливості в аграрній сфері / 
М.І. Грицаєнко // Економіка АПК. – 2018. – №1. – С. 60-65. 
22. Грицаєнко М.І. Трансакційні витрати на макро-, мезо- та мікрорівнях / М.І. Грицаєнко 
// Економіка та управління АПК. – 2018. – №1. – С. 124-133. 
23. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання: Навч. посібник. / Денисенко Л.І. – 
К., 1999. – 232 с. 
24. Дудинець Л.А. Фінансова поведінка домогосподарств та її детермінанти [Електронний 
ресурс] / Л.А. Дудинець, Г.Г. Голуб, Р.Р. Голуб // Соціально-економічні проблеми сучасного 
періоду України. - 2019. - Вип. 2. - С. 42-47. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2019_2_10 
25. Євтух О. Житлова іпотека / Євтух О. // Економіка України. – 2001. – № 1. – С. 39–43. 
26. Єгоричева С.Б. Сучасний стан інвестування заощаджень домогосподарств в Україні 
[Електронний ресурс] / С.Б. Єгоричева, Н.В. Любченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2016. - 
№ 11(4). - С. 7-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2016_11(4)__4 
27. Про захист прав споживачів - Закон України № 1024-XII від 12.05.1991 р. - Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 
28. Зварич М.С. Фінансова безпека домогосподарства: чинники впливу i загрози 
[Електронний ресурс] / М.С. Зварич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду 
України. - 2017. - Вип. 2. - С. 29-33. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2017_2_7 
29. Іваненко Л.М. Цивільно-правове забезпечення прав споживачів на належну якість 
товару. / Іваненко Л.М. – К.: Юрінком, 1998. – 20 с. 
30. Іванов Р.В. Модифікована двофакторна модель дохідної поведінки домогосподарств 
[Електронний ресурс] / Р.В. Іванов, Т.А. Іванова // Бізнес Інформ. - 2018. - № 11. - С. 180-186. 
31. Іванько А.В. Особливості формування та використання заощаджень 
домогосподарствами України [Електронний ресурс] / А.В. Іванько, Г.В. Македон // Збірник 
наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 
науки). - 2017. - № 1-2. - С. 330-339. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2017_1-2_44 
32. Калетнік Г.М. Біогаз в домогосподарствах – запорука енергонезалежності сільських 
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територій України [Електронний ресурс] / Г.М. Калетнік, Н.Г. Здирко, В.Ю. Фабіянська // 
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - № 8. - С. 7-
22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_8_3 
33. Кальченко С.В. Теоретичні засади розвитку експортного потенціалу селянських 
домогосподарств [Електронний ресурс] / С.В. Кальченко, Н.В. Кукіна // Збірник наукових 
праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2017. - 
№ 1-2. - С. 232-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2017_1-2_31 
34. Кізима Т. Фінансові інструменти залучення заощаджень домогосподарств до 
інвестиційних процесів: прагматико-аналітичний аспект [Електронний ресурс] / Т. Кізима // 
Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2018. - Вип. 4. - С. 33-46. 
- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2018_4_6 
35. Коваль С.Л. Особливості фінансової поведінки вітчизняних домогосподарств 
[Електронний ресурс] / С.Л. Коваль // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 7(2). - С. 28-34. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_7(2)__9 
36. Лаврик С.С. Активізація інвестиційних можливостей домогосподарств у контексті 
детінізації економіки України [Електронний ресурс] / С.С. Лаврик // Finane, accounting, banks. 
- 2018. - Вип. 1. - С. 121-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2018_1_15 
37. Лиса О.В. Загрози фінансовій безпеці вітчизняних підприємств і домогосподарств на 
сучасному етапі [Електронний ресурс] / О.В. Лиса // Бізнес Інформ. - 2018. - № 11. - С. 427-
433. 
38. Лойко Д.М. Динаміка споживання продуктів харчування у домогосподарствах України 
та Чехії [Електронний ресурс] / Д.М. Лойко // European scientific journal of economic and 
financial innovation. - 2018. - № 1. - С. 77-82. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/esjefi_2018_1_11 
39. Лойко Д.М. Динаміка структурних зрушень споживчих сукупних витрат 
домогосподарств України та Чехії [Електронний ресурс] / Д.М. Лойко // Вчені записки 
університету "КРОК". Серія : Економіка. - 2018. - Вип. 4. - С. 31-35. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2018_4_5 
40. Піча В.М. Соціологія: загальний курс: Навч. посібник. – К., 1999. – 248 с.  
41. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навч. посібник. – Львів, 2001. – 344 с. 
42. Порохня В.М. Сценарне моделювання діяльності домогосподарств у загальній 
економічній структурі держави [Електронний ресурс] / В.М. Порохня, Р.В. Іванов // Бізнес 
Інформ. - 2019. - № 2. - С. 146-153. 
43. Рехтета О.М. Особливості обліку доходів і витрат домогосподарств [Електронний 
ресурс] / О.М. Рехтета, О.С. Портненко // Науковий вісник Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. - 2018. - № 1. - С. 99-103. 
- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2018_1_18 
44. Свиноус І.В. Роль і місце доходів від ОСГ у формуванні бюджету сільських 
домогосподарств України [Електронний ресурс] / І.В. Cвиноус, Т.П. Шепель, Л.М. Степура // 
Економіка та управління АПК. - 2018. - № 1. - С. 75-84. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2018_1_10 
45. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс] – Кодекс України № 2947-III від 
10.01.2002 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. 
46. Сімейно-побутова культура та домашня економіка: Навчальний посібник / За ред. Т.Б. 
Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. – К.: Вища освіта, 2004. – 480 с. 
47. Шкуропадська Д. Стійкість сектора домогосподарств [Електронний ресурс] / Д. 
Шкуропадська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 
2019. - № 3. - С. 27-39. 
48. Формування соціального капіталу в інституційному механізмі аграрного ринку / [М.Й. 
Малік, О.Г. Шпикуляк, В.П. Рябоконь, М.І. Грицаєнко та ін.]. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. – 86 с. 
49. Холоденко А.М. Рівновага макроекономічної системи фірм та домогосподарств 
[Електронний ресурс] / А.М. Холоденко, Н.Ю. Степанок, Н.В. Олійникова // Вісник 
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Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2016. - № 5(2). - С. 276-280. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_5(2)__56 
50. Циток Р.П. Заощадження домогосподарств як незалучений інвестиційний ресурс 
[Електронний ресурс] / Р.П. Циток // Економіка та держава. - 2018. - № 12. - С. 74-80. 
51. Шпикуляк О.Г. Аграрне підприємництво: теоретичні формації і економічні практики у 
творенні соціального капіталу / О.Г. Шпикуляк, М.І. Грицаєнко // Розвиток 
сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки: 
монографія / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» [Малік М.Й., 
Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А., Грицаєнко М.І. та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 
2019. – С. 196-206. 
52. Шпикуляк О.Г. Інтелектуальна модель соціального капіталу: концепти 
інституціоналізації / О.Г. Шпикуляк, М.І. Грицаєнко / Розвиток сільськогосподарської 
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