
"Накопич на мрію"
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Досягти фінансових цілей 
 
 

Для чого потрібен цей щоденник?

Вести фінансовий щоденник - вельми
корисна звичка

Фінансовий щоденник дозволить виявити
куди зникають ваші гроші 

 
 

Підвищити самооцінку та впевненість у
своїх силах
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Календар 2022
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БувалоікращеПога
но

mood trackers

Хороший настрій -

запорука успіху! Тож

посміхнись і не сумуй.

У тебе все вийде!

Су

пер Добре

Який сьогодні в тебе настрій? 
Обери відповідний колір та замалюй

малюнок
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Що ж таке мрія?

Мрія - це натхнення, а мета - це

той момент, коли ви вирішуєте

виконати свою мрію 

Кілька способів, якдізнатися свої мрії: 

 Уявіть, що отримали десять мільйонів
доларів, які не обкладаються податком - на
що ви їх витратите? Відразу скажу, що ваші

борги і кредити автоматично погасить, а у
вас все одно $ 10 млн., Що ви будете з ними

робити? 
 
 

Відповіді на ці питання - і є ваші
мрії, які можна конвертувати в

мету, розбити на завдання і
виконати. Почніть прямо зараз!

 

Якби ви дізналися, що вам залишилося
жити всього півроку, як би ви їх провели

(за умови, що ці півроку ви будете
абсолютно здорові)?

 
 
 



Основними етапами планування

є такі:

1. Постановка фінансових цілей

на певний період. Приклади

фінансових цілей: створити

“фінансову подушку”, придбати

житло чи новий автомобіль,

започаткувати власний бізнес.

2. Аналіз поточного фінансового

стану - оцінка та підрахунок

активів і пасивів вашого

бюджету.

3. Складання фінансового плану
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Важливі складові фінансового
плану:

Конкретний термін реалізації
мети (мрії).

Конкретні дії та заходи,
спрямовані на реалізацію своїх
цілей.

Конкретні терміни виконання
кожного заходу окремо.

1.

2.

3.

Найголовніше правило складання
особистого фінансового плану — це
прийти до цієї ідеї якомога раніше і
не відкладати його реалізацію на

завтра, на наступний тиждень або
після того, як ви поміняєте місце

роботи. 

Фінансовий план -
чіткий план, який фіксує всі витрати

і доходи

Фінансовий план
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Таблиця мрій

МРІЯ ДАТА ДОСЯГНЕННЯ



Деяка частина вашого доходу йде на
непотрібні дрібниці

Давайте перевіремо
цю теорію

Відмовся всього від однієї чашки
запашної кави з кав'ярні в день (яку
цілком можна замінити аналогами у

вигляді кавомашини на роботі), по
закінченні всього одного року можна

зібрати непогану суму грошей.
 

 Так, чашка латте виходить в
середньому 37 грн. Якщо не купувати

її кожного дня, то можна заощадити в
середньому 37 грн. * 30 днів = 1110 грн.

в місяць.
 

«принцип латте» ДевідА БахА
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Хочеш знати
скільки витрачаєш?

Поле для ваших підрахунків



ПІДСУМОК:
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Бюджет

ДЖЕРЕЛО ДОХОДУ 
(ТУТ ВКАЗУЄМО ВСІ ДЖЕРЕЛА ОТРИМАТИ ДОХОДУ)

ФАКТИЧНИЙ ДОХІД
 ( тут вказується дохід після його отримання)

ЗАРОБІТНА ПЛАТА
 

СТИПЕНДІЯ
 

КИШЕНЬКОВІ ГРОШІ
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Витрати

КАТЕГОРІЯ ВИТРАТ
 

СУМА
 

ЇЖА
 

ТРАНСПОРТ
 

РОЗВАГИ
 

САМОРОЗВИТОК
 

ЗДОРОВ'Я
 

ОДЯГ
 

ХОБІ
 

КАФЕ
 



ПІДСУМОК:
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Витрати

КАТЕГОРІЯ ВИТРАТ
 

СУМА
 



ПІДСУМОК:
 11

БОРГИ

ЯКИЙ БОРГ / У КОГО
 

СУМА
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Накопичив певну суму відклади та замалюй!

Банка накопичень

датасума

100 грн

300 грн

500 грн

700 грн

900 грн

1200 грн

1500 грн
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ЩОБ НЕ ПЕРЕБИВАТИСЯ ВІД ЗАРПЛАТИ ДО ЗАРПЛАТИ ТРЕБА ВИТРАЧАТИ
МЕНШЕ КОШТІВ, НІЖ ВИ ЗАРОБЛЯЄТЕ;

РОЗПОДІЛЯТИ ВІДРАЗУ ОТРИМАНИЙ ДОХІД НА ГОЛОВНІ ПОТРЕБИ
(КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, ПРОЇЗД, ЛІКУВАННЯ,
ОСВІТУ, ПОГАШЕННЯ КРЕДИТІВ І Т.Д.);

ДОКЛАДАТИ ЗУСИЛЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОХОДІВ АБО НА ОТРИМАННЯ
ДОДАТКОВИХ КОШТІВ (ПІДРОБІТОК В ІНТЕРНЕТІ, РУКОДІЛЛЯ, СЕЗОННІ РОБОТИ
ТА ІНШЕ);

ЗНАЙТИ ВАРІАНТИ ВКЛАДЕННЯ ВІЛЬНИХ КОШТІВ В ЯКУСЬ СПРАВУ АБО НА
БАНКІВСЬКИЙ ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК ПІД ВІДСОТКИ;

ВІДКЛАДАТИ ПРИБЛИЗНО 10% СВОЇХ ДОХОДІВ ЯК ФІНАНСОВУ ПОДУШКУ
БЕЗПЕКИ.

Поради

Щомісячний контрол
ь над своїми

витратами сприяє о
птимальному

плануванню бюджету та дозвол
яє

уникнути багатьох н
егараздів в

розпорядженні дохо
дами

 

ПОКУПКИ, ЗРОБЛЕНІ ІМПУЛЬСИВНО

ВІДСУТНІСТЬ НАКОПИЧЕНЬ

ВІДСУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

ЧИСЛЕННІ КРЕДИТИ

А Зг
ідно

 зі с
тати

стич
ним

и

дани
ми, 

кож
на д

руга
 люд

ина 
в

світ
і що

дня 
здій

снює
 як 

міні
мум

одн
у по

милк
у фі

нанс
овог

о

хара
ктер

у

 

Типові фінансові помилки

Золоті правила фінансового
добробуту: 
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Межа ризику 

Гра на зниження

 В гонитві за щастям

 Напад на Уолл-стріт

Films

Щоб дізнатися щось новезі світу накопичень таінвестицій пропонуюпереглянути
 

Афера століття 

Чужі гроші

Вовк з Уолл-Стріт

Мисливець з Уолл-Стріт

оцінка
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Переводимо кошти в різну валюту і зберігаємо в

різних банках

Відкриваємо депозитні рахунки

Відкриваємо накопичувальну програму страхування

життя

Вкладаємо накопичення в дорогоцінні метали

Інвестуємо в об'єкти нерухомості

Інвестуємо в цінні папери та акції

Не попадаємося на гачок шахраїв

 

Низька ціна товару, значно нижча від конкурентів, необхідна повна або

часткова передоплата, - це відразу повинно насторожити покупця. Така

схема шахрайства є найпоширенішою. 

Шахрайства, пов'язані з покупками через мережу Інтернет. 

Віруси шифрувальники та інше шкідливе програмне забезпечення.

Інтернет-жебрацтво. 

В Інтернеті можуть з'явитися оголошення від благодійних організацій,

притулків, батьків з проханням про матеріальну допомогу на лікування

хворим дітям. Шахраї можуть вигадувати історії про хвороби, ілюструючи

фотографіями чужих дітей, або створювати оголошення-дублери

реальних благодійних організацій, які є точною копією справжнього

 Ви виграли цінний приз. 

В соціальних мережах розповсюджений такий вид шахрайства, як «фейкові»

розіграші з цінними призами. Вам може прийти повідомлення, що ви стали

призером розіграшу, проте необхідно оплатити невелику суму за доставку,

митне оформлення, комісію тощо. Сума оплати зазвичай незначна, проте,

здійснивши передоплату, жодного призу ви не отримаєте.

 

Як вберегти свої
накопичення?

Основні інструменти:

4 найпоширеніших види
шахрайств через інтернет
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додатки, які
допоможуть економити

"Гроші повинні обертатися. Чим швидше
витрачаєш, тим швидше отримуєш", - 

Петро Капіца 
 

"Думайте на папері. Кожна хвилина, витрачена на
планування, економить 10 хвилин при здійсненні

плану" , - Брайан Трейсі 

"Жити без грошей можна. А прожити? ", -
Володимир Шамша 

 
 

"Багатий не той, у кого всього багато, а той,

у кого мало, а вистачає на багато чого",

-Веселін Георгієв 
 

 
 

 Додаток «Toshl»
 

Додаток «Гроші Ок»
 

Додаток «Коін-кіпере»
 

Додаток «Spendee»
 

Додаток «Дзен-мені»

"Старі люди завжди радять молодим
заощаджувати гроші. Це погана порада.

Не збирайте п'ятаки. Вкладайте в себе. Я в
житті не заощадив і долара, поки не досяг

сорока років", - Генрі Форд
 



Твоя мрія обов'язково здійсниться


