
Модель 1 

Спільний бюджет 

Найпоширеніша 

модель серед 

українських сімей. Всі 

зароблені гроші 

подружжям 

складаються в 

один гаманець 

без виділення 

часток. Не важливо, хто 

скільки заробляє, Ви маєте однакові права 

на ці гроші.  

Всі витрати узгоджуються, підраховуються 

разом. Це стосується не тільки комунальних 

послуг, продуктів та великих покупок, але й 

витрат на особисті потреби кожного з 

подружжя. 

Плюси: 

+ фінансова прозорість; 

+ зручність при накопиченні; 

+ зближення подружжя. 

Мінуси:  

– конфлікти, якщо сума доходів 

кожного з подружжя неоднакова; 

– проблема з вибором коштовних 

подарунків один одному; 

– можливе незадоволення особистих 

потреб через брак коштів. 

 

 

Модель 2 

Фінансова залежність 

Притаманна 

тим парам, в 

яких один із 

подружжя не 

працює, в 

більшості 

випадків 

жінка, та 

знаходиться на утриманні чоловіка/жінки. 

Також така модель користується попитом у 

подружжя з великою різницею у віці, або 

доходах. 

Плюси: 

+ фінансова незалежність того, хто 

працює. 

Мінуси: 

– всі фінансові питання лягають на 

плечі того, хто заробляє гроші; 

– повна залежність одного з 

подружжя; 

– нерівність прав у зв’язку з 

домінування одного з подружжя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 3 

Солідарний бюджет 

Внески в 

бюджет 

пропорційні 

доходам 

кожного з 

подружжя. 

Співвідношення може бути як 50% на 50%, 

так і 80% на 40%, вирішувати Вам. 

Водночас потрібно відштовхуватись від 

розміру Ваших заробітних плат, та 

щомісячних витрат, на які потрібна певна 

сума грошей. Також не забувайте про 

спільні цілі.  

Плюси: 

+ у кожного є свої власні гроші, які інший 

з подружжя не контролює; 

+ можна робити коштовні подарунки 

один одному, не шкодячи сімейному 

бюджету. 

Мінуси:  

– відсутність фінансової прозорості; 

– одному з подружжя може не 

вистачати на задоволення особистих 

потреб. 

 

 

 



Модель 4 

Рівноправний бюджет 

З назви 

зрозуміло, що 

витрати 

подружжя 

діляться 

порівну. Тобто 

кожен місяць він та вона вносять фіксовану 

суму на спільний рахунок, а потім 

витрачають їх на спільні потреби: 

комунальні послуги, продукти, поїздки і т.д. 

Аби Вам було зручніше зберігати спільні 

кошти окремо від інших грошей, Ви 

можете відкрити рахунок у банку та 

оформити на нього дві картки. 

Плюси: 

+ не важливо, хто скільки заробляє, Ви 

вносите однакову суму, виходячи із 

спільних потреб; 

+ кожен має особисті гроші. 

Мінуси: 

– відсутність фінансової прозорості; 

– можливе незнання фінансового 

становища кожного з подружжя; 

– можливе незадоволення особистих 

потреб одного із подружжя у зв’язку 

із браком коштів. 

 

 

 

Модель 5 

Роздільний бюджет 

 

Для 

тих, хто 

хоче 

залишатись незалежним, не хоче ділити 

свої статки зі своєю другою половинкою. 

Фінансова свобода звільняє вас від обов’язку 

утримувати, чи допомагати коханій, 

коханому.  Гроші об’єднуються тільки на 

спільні цілі, в які зазвичай не входять 

комунальні витрати чи продукти. Це, 

наприклад, купівля нерухомості, навчання 

дітей, відпочинок. 

Плюси: 

+ фінансова незалежність; 

+ відсутній контроль зі сторони 

іншого  з подружжя; 

+ можливість задоволення власних 

потреб. 

Мінуси:  

– породжує невпевненість у вірності 

свого партнера; 

– покладаєшся лише на себе та власні 

сили.  
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Обери свою 

модель сімейного 

бюджету 

Горезвісна тема – фінанси. В перший 

рік життя подружжя нехтує цим 

питанням. А дарма! Якщо на самому 

початку вирішити питання грошей у 

сім’ї, можна уникнути непотрібних 

сварок та непорозумінь. 

Пропонуємо Вам ознайомитись з 5-ма 

моделями сімейного бюджету, та 

обрати для себе найкращий. Але 

пам’ятайте, що ми всі різні, і погляди 

на гроші в нас теж різні. Ви можете 

створити свою власну модель, взявши 

за основу 2 чи 3 із запропонованих 

нами. 

Гортай далі! 


