ПРОБЛЕМНА ГРУПА "ЮРИДИЧНА КЛІНІКА ПРАКТИЧНОГО ПРАВА"
ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
Інтерактивний урок за методикою Street Law
на тему:
«Вміння планувати сімейний бюджет як запорука виховання фінансово грамотної
молоді»
Мета:
1. Підвищити фінансову свідомість молоді, зосередивши увагу на питанні необхідності
контролю власних прибутків та витрат.
2. Дати учням нове знання стосовно того, що таке сімейний бюджет, для чого він
потрібен.
3. Ознайоми дітей з видами сімейного бюджету та способами його ведення.
4. Навчити учнів раціонально розподіляти свої кошти, розповісти, як можна заощаджувати
та на чому. Показати, як правильно складати сімейний бюджет.
Структура уроку:
1. Знайомство вчителя з учнями, налагодження комунікації (4 хв).
2. Вивчення нового матеріалу у формі рольової гри – рухаємося від станції до станції. (32
хв).
3. Підбиття підсумків заняття ( 3 хв)
4. Домашнє завдання (1 хв).
Хід заняття:
1. Знайомство вчителя з учнями, налагодження комунікації (4 хв).
Учитель вітається з учнями, оголошує тему уроку й узагальнено розповідає, що
відбуватиметься на занятті.
Знайомство викладача з класом. Учням пропонується наступна форма: дитина в чаті пише
своє ім’я, свій настрій (бажаним є використання смайлів, які є відображенням настрою) і
очікування від уроку.
2.Оголошення мети уроку, висвітлення питань, що будуть розглядатися на занятті
(аналіз карти уроку)(3 хв).
Проаналізувавши відповіді учнів стосовно очікувань від уроку, учитель оголошує мету
заняття, покроково називає всі питання, які будуть висвітлені (учні бачать їх на екрані у
вигляді карти уроку), співставляє, наскільки мета відповідає очікуванням.
Урок проходить у вигляді проходження станцій, на кожній із яких будуть висвітлюватися ті
чи інші питання теми.
3.Вивчення нового матеріалу у формі рольової гри – рухаємося від станції до станції.
(32 хв).

Станція 1. Що таке сімейний бюджет? Навіщо потрібно вміти розподіляти кошти
раціонально? (7 хв)
Що таке сімейний бюджет?
Сукупність надходжень і видатків людини (сім’ї) за певний період часу (місяць, квартал,
рік) є її особистим (сімейним) бюджетом. Якщо людина живе одна, то й вирішує, як
витрачати зароблені гроші вона, вочевидь, самостійно. У такій ситуації, яка є, швидше,
винятком, доцільно казати про складання та ведення особистого бюджету. У більшості
випадків людина є частиною сім’ї, а отже, її фінансові рішення можуть стосуватися чи
зачіпати інтереси інших членів сім’ї. Відповідно, і бюджет буде вже не особистим, а
сімейним [1].
Залежно від цілей й виставляються терміни, виділяють бюджет на один день, тиждень,
місяць, декаду, квартал, півріччя, рік. Сума бюджету сім’ї складається шляхом додавання
доходів кожного – заробітних плат, стипендій, допомог, пенсії. Примітно, що отримані
кошти повинні ділитися і на тих членів сім’ї, які особисто не приносять прибуток,
наприклад, діти шкільного та дошкільного віку, студенти контрактної форми навчання,
непрацездатні родичі [2].
Навіщо взагалі потрібен сімейний бюджет?
Учитель пропонує учням на аркуші паперу написати 5 причин, чому, на їхню думку,
потрібно вести сімейний бюджет. Після цього учитель висвітлює орієнтовні причини на
екран і пояснює кожну. Учні можуть доповнити їх своїми варіантами.
1. Щоб контролювати витрати. Ви можете навіть не помічати, що значна частина ваших
коштів йде, наприклад, на одяг. А деталізований особистий бюджет допоможе це
зрозуміти і задуматись перед купівлею наступної сорочки чи плаття. Як наслідок –
емоційних покупок стане менше.
2. Щоб заощаджувати. Разом зі зменшенням витрат з’являється можливість більше
відкладати. Крім того, ви знатимете, скільки саме заощадили кожного місяця, і зможете
планувати великі покупки.
3. Щоб розуміти своє фінансове становище загалом. Наприклад, у вас є бажання
відкладати більше. Бюджет допоможе зрозуміти, що для цього краще: економити чи
знайти додатковий прибуток. Бо перший варіант іноді менш доцільний. Якщо ви,
наприклад, живете у Києві, знімаєте квартиру та отримуєте 10 тисяч грн, у цій ситуації
складно накопичити на нову машину.
4. Щоб бути впевненим у завтрашньому дні. Плануючи свій бюджет, ви завжди
знатимете, скільки у вас грошей. А отже – зможете розподілити їх так, щоб не голодувати
за тиждень до зарплати.
5. Щоб досягати своїх цілей. Спочатку ви формуєте резервний фонд, потім збираєте на
відпочинок, а з часом ставите такі масштабні цілі, як автівка чи навіть власне житло [3].
По закінченню кожної станції учні виконуватимуть певні завдання на закріплення
матеріалу.
Слова вчителя: мандруючи потягом та зупиняючись на станціях, прийнято купувати
сувеніри. Пропоную нам також залишити згадку про пройдену нами станцію. Пропоную

вам за зразком заповнити карту цілей, яка стане основою формування майбутнього
сімейного бюджету (знаючи конкретну ціль, людина чітко усвідомлює, заради чого вона
взагалі щось робить. Натомість запитання, які виникають в момент складання цілі
стосовно засобів і способів її досягнення, збільшують інтерес та зацікавленість учня до
процесу складання сімейного бюджету).

Учитель просить учнів заповнити лише поле цілі. Очевидно, що в дітей з’явиться багато
питань, яким чином можна досягнути своєї цілі. Усі питання вони записують внизу, як
показано в шаблоні. Після цього учні зачитують свої питання. Учитель їх занотовує та
висвітлює на екран.
Слова вчителя: отже, на всі ці питання ми зможемо відповісти на другій станції, тому не
гаймо часу й вирушаймо!
Станція 2. Види сімейного бюджету та способами його ведення (10 хв).
Слова вчителя: для того, щоб планувати сімейний бюджет, необхідно знати, які бувають
його види. Тож, давайте зупинимося на цьому питанні.
Які є види сімейного бюджету?
Спільний. Це той варіант, коли плюсуються прибутки всіх членів родини. Загальний дохід
йде на різні потреби – як сімейні, так і особисті. В Україні, як у більшості пострадянських
суспільств, найбільшою популярністю користується саме спільний сімейний бюджет. З
одного боку, він об’єднує сім’ю, бо всі гроші є спільною власністю. З іншого – може
провокувати сварки, адже легко щось не поділити, коли “все спільне”. Часто, наприклад,

хтось заробляє менше, а витрачає більше, або у членів сім’ї не збігаються пріоритети у
плануванні витрат.
Роздільний. У кожного з членів сім’ї свій дохід, в купу гроші не скидають. Відповідно,
кожен платить за себе самостійно. Великі витрати можуть обговорюватися в родині, але
не обов’язково. З одного боку всі члени сім’ї, таким чином, зберігають свою фінансову
незалежність, а з іншого, якщо хтось з сім’ї заробляє значно менше спільний відпочинок,
наприклад, планувати дуже складно
Змішаний. Це поєднання спільного й роздільного бюджетів. Умовно кажучи, в сім’ї є
«спільний гаманець», куди члени подружжя або всі члени сім’ї кладуть певну суму грошей
зі свого доходу. Ці кошти йдуть на спільні витрати – наприклад, оренда квартири,
комунальні послуги, потреби дітей. Таким чином, у кожного залишаються й особисті
гроші, які можна витрачати на власний розсуд [4].

Метод мозкового штурму
Слова вчителя: як ви гадаєте, що таке «подушка безпеки»? Як вона впливає на те, яким є
бюджет (профіцитним, збалансованим чи дифіцитним)?
- Абсолютно правильно! З класифікацією сімейного бюджету ми розібралися, а
тепер з’ясуємо, які є способи його ведення.
Експерти виділяють 4 способи ведення сімейного бюджету
Спосіб №1: простий
Це найлегший варіант, який потребує лише запису витрат. Для початку визначте 10-12
категорій витрат. Поділіть їх на регулярні (їжа, комунальні послуги, одяг та взуття і т.д.) та
емоційні (розваги, подорожі, благодійність, техніка тощо). Це відокремлення потрібне,
щоб побачити свій прожитковий мінімум на місяць, а це неможливо, якщо емоційні
витрати змішаються з регулярними. Важливе правило – робити записи щодня протягом
місяця. користь.
Спосіб №2: класичний
Цей спосіб також підходить для новачків. Правила ті ж самі, тільки крім витрат потрібно
записувати ще й доходи. Це не набагато важче, зате ви зрозумієте, як ваші витрати
співвідносяться з прибутками і скільки ви заощаджуєте.
Спосіб №3: не парюсь
Це метод, який вимагає найменше часу та зусиль. Але й надає мінімум інформації.
Ідеальний для тих, хто не відчуває потреби у економії чи заощадженнях, але хоче стежити
за станом рахунків. На початку місяця запишіть свої активи – будинок, машину, гроші на
рахунку, готівку та інше. Поверніться до записів через місяць, повторіть ту ж саму
процедуру і порівняйте результати з попередніми. Цей спосіб не дасть розуміння ваших
витрат, але допоможе контролювати бюджет і вчасно звернути увагу на проблеми.

Спосіб №4: експерт
Цей спосіб вимагає більше знань та зусиль і підійде людям з економічною освітою,
інвесторам або тим, хто дуже цікавиться темою особистого бюджету. В основі способу
лежить такий же запис доходів та витрат. Але з’являється кілька нових правил, які
допомагають прискіпливо стежити за рахунками.
1. Розділити всі рахунки: банківські карти (кожна окремо), готівка, інвестиції тощо. А
також за валютою – євро, долари, гривні.
2. Записувати як зовнішні, так і внутрішні транзакції. Перші – це витрати. Другі –
будь-які перекази між вашими рахунками (зняття готівки з картки, обмін доларів на гривні
та інше).
3. Робити переоцінку свого майна. Якщо, наприклад, у вас є машина, через 2 роки
вона буде коштувати дешевше, ніж зараз. Це потрібно відображати у записах.
Чому це корисно? Ви завжди точно знаєте, скільки у вас активів і можете відстежувати
свої пасивні доходи, якщо займаєтесь інвестиціями [2].
Завдання: учням потрібно вибрати, який вид ведення бюджету є найкращим і який би
вони хотіли бачити у своїй родині. А також необхідно обрати спосіб ведення бюджету та
записати під ціллю з аргументованим поясненням.
Після цього декілька учнів зачитують свої відповіді.
Станція 3. Як вести сімейний бюджет? (10 хв)
Слова вчителя: Діти, ми переходимо до найважливішої частини нашого уроку. Зараз ми
дізнаємося усі секрети ведення сімейного бюджету. Тому не гаймо часу.
Етапи ведення сімейного бюджету:
1. Постановка цілей (учні вже пройшли цей етап)
2. Фінансове планування в родині. Ведення бюджету
3. Методи ведення сімейного бюджету
4. Аналіз бюджету [5].
2. Фінансове планування в родині. Ведення бюджету.
 На початку кожного місяця присвятіть час фінансовому плануванню в родині.
Виходячи з принципу «необхідно, потрібно та хочу» поділіть та заплануйте всі майбутні
витрати, формуючи основу родинного бюджету на місяць.
• Не приступайте до складання бюджету до того, як дізнаєтесь, скільки ви
витрачаєте грошей кожен день і на що! Протягом декількох тижнів ведіть строгу запис
витрат, щоб знати, як скласти бюджет. Якщо ви не знаєте, на що витрачаються ваші гроші,
то не зможете визначити, на що і скільки їх дійсно можна витратити.
• Всі статті бюджету мають бути чітко визначені! Складаємо перелік витрат протягом
місяця. Він має бути якомога простішим й містити загальні поняття. Наприклад:
харчування, житло, транспорт, речі, відпустка тощо. Враховуйте свої особливості: якщо
маєте дітей – додайте відповідний пункт до витрат, якщо часто хворієте – то рахуйте,
скільки грошей витрачаєте на ліки.

• Не дозволяйте вашим бажанням взяти гору над тверезою оцінкою можливостей.
Вам здається, що витрати занадто великі? Перевірте, чи дійсно це так? Якщо ви вирішили
економити на одному, стежте, щоб не витрачати більше грошей на інше. Чи не скорочуйте
звичайних необхідних щоденних витрат, але уважно подивіться, а які зайві речі ви
витратили гроші, і скоротіть ці необов’язкові витрати [6].
Плануйте витрати наперед. На майбутні місяці при плануванні враховуйте:
 Дні народження, сімейні свята, події на роботі, у дитини в школі та інші;
 Враховуйте сезонність. Наприклад, всі магазини перед святами підвищують
вартість найбільш ходових товарів. Намагайтеся їх закупити раніше чи заздалегідь
забронювати квитки на літак, що буде набагато дешевше [7].
Як уникнути прорахунків?
Слова вчителя: діти, а чи завжди ведення сімейного бюджету бездоганне? Які помилки
зазвичай перешкоджають раціональному розподілу фінансів у родині?
Орієнтовна відповідь:
 Значна частина прибутку йде в перший тиждень, на персональні потреби.
 Гроші, призначені на оплати регулярних платежів банкам, спрямовуються не за
адресою.
 Нераціональний розподіл фінансів на особисті потреби протягом місяця.
Слова вчителя: Для того, щоб уникнути прорахунків, використовують наступні методи
ведення сімейного бюждету.
3.Методи ведення сімейного бюджету
Метод «Заплати собі першому» — немає різниці яка сума зарплати, 10% потрібно одразу
відкладати, а на інші гроші жити.
Метод 5 конвертів — в один конверт відкладаєте заощадження, в інші – однакові суми на
4 тижні місяця.
Метод 50-30-20 — де 50% — це основні витрати, наприклад, одяг, продукти, медицина,
30% — емоційні витрати: відпустки, розваги, книги, курси, 20% — заощадження.
Заощаджувати гроші можна й через банк. З зарплати відраховують певну суму на
окремий рахунок під відсоток. Гроші не можна легко зняти, а отже і витратити. І ваші
заощадження будуть «працювати» та приносити дохід [7].
Метод розподілу бюджету «6 глечиків» полягає в тому, що весь отриманий за період
дохід потрібно розділити на 6 частин:
- 55% відкладаємо на поточні витрати (харчування, одяг, комунальні).
- 10% – на розваги.
- 10% відкладаємо на накопичення.
- 10% – на освітні заходи.
- 10% жертвуємо на благодійність.
- 5% – це резерв.

Резерв і накопичення – речі різні. Накопичення відкладаємо, щоб зібрати певну суму і
віднести її в банк на депозит, або купити нерухомість і здавати в оренду, або вкласти в
бізнес. Накопичення повинні працювати! Резерв – заощадження на випадок
непередбачених витрат.
Цей метод вважається досить простим: отримав гроші – розклав по поличках – якщо мало
– думаєш, де взяти більше або стримати свій запал 😉[6].
Аналіз бюджету
Слова вчителя: для того, щоб постійно контролювати свої фінаанси, усі доходи та видатки
слід записувати. Обирайте, як зручніше фіксувати витрати: у блокноті, на комп’ютері в
Excel -таблиці чи у додатку. Але це потрібно робити систематично.
Учитель виводить на екран таблицю Excel, демонструючи учням, як вона працює. Існують
безкоштовні програми, що допоможуть швидко та просто фіксувати інформацію, а потім
аналізувати витрати.
5 безкоштовних додатків для планування бюджету
1. Goodbudget: Budget & Finance
Додаток для контролю над своїми персональними фінансами. Користувач сам може
скласти фінансовий план на місяць. Вказуєте, скільки хотіли б витратити на розваги,
транспорт, харчування та інші категорії витрат, а Goodbudget простежить, наскільки добре
у вас це виходить. Додаток англійською мовою.
2. Monefy
Програма має зрозумілий інтерфейс, що дозволяє миттєво додавати нові записи. Якщо
хочете стежити за витратами всієї родини, то в додатку є система синхронізації через
Dropbox. У цьому ж сервісі зберігаються резервні копії даних на випадок якогось збою або
втрати смартфону.
3. Money Manager
Програма допомагає керувати особистими грошовими ресурсами. Надає можливість
контролювати доходи, витрати, загальний грошовий потік помісячно і формує статистичні
дані. Є доступ з ПК.
4. Money Lover
За допомогою додатка можна стежити за витратами, формувати бюджет і завжди бути в
курсі того, скільки у вас є заощаджень. Крім того, додаток вміє фіксувати ваші борги і
постійні виплати, а також нагадувати про необхідність зробити черговий платіж.
5. Money Wallet
Зрозумілий додаток для ведення особистих фінансів з підтримкою синхронізації між
пристроями. Об’єднує всі рахунки в одному місці, стежить за станом бюджетів і завжди
нагадає про заплановані платежі [4].

Під час коментування вчителем кожного додатку на екрані з’являється відео, яке показує
процес скачування додатку на телефон та як він працює.
Завдання: учні отримують шаблони ведення сімейного бюджету, які вони мають
заповнити зі своєю родиною вдома, врахувавши всі етапи, проговорені на уроці.
Станція 4. Лайфхаки економії (5 хв)
Які є лайфхаки економії?
Метод діалогу із класом (діти мають швидко відповісти на запитання вчителя).
Слова вчителя: діти, як ви думаєте, навіщо взагалі економити?
Які лайфхаки економії ви знаєте?
На чому економити не можна?
Слова вчителя:
 Молодці, ви дійсно обізнані в цьому питанні. До всіх ваших коментарів хочеться
додати наступне:
 Періодично переглядайте свій сімейний бюджет: ви обов'язково знайдете там такі
статті витрат, які можна зменшити. Це буде говорити не про те, що у вас зменшилися
потреби, а про те, що ви вже навчилися економити.
 Почати слід з ретельного аналізу всіх статей витрат. Як приклад візьмемо пункт про
витрати на продукти харчування.
Перш ніж відправлятися в продуктовий магазин, відкрийте дверцята свого холодильника і
виставите на стіл всі продукти, які там є. Тепер увага: ми з упевненістю в 100%
стверджуємо, що половина з усіх продуктів має нормальний термін придатності і купувати
аналогічний продукт харчування просто «про запас» не варто. Друга частина цього набору
поки ще перебуває в досить великій кількості, і немає потреби купувати ще пачку масла,
якщо точно така ж присутня в холодильнику.
Важливо знати: навчіться цінувати те, як ви і всі інші члени вашої родини працюють, і яким
працею ви домагаєтеся грошей, щоб забезпечити собі бажаний спосіб життя. Коли у вас
це вийде, економити стане легше і простіше [5].
Окрім стандартних технік, існують ще кілька сучасних рішень, що сприяють скороченню
витрат. До них відносять:
- оплату карткою, яка дозволяє чітко відстежити транші та заробити кешбек від
покупок;
- відмова від регулярної покупки пластикових пакетів;
- витрати з розумом – раннє бронювання готелів, придбання одягу на розпродажі;
- продаж непотрібних речей;
- використання списку покупок;
- регулярну турботу про здоров’я (адже куди економніше запобігти захворюванню);
- відмову від імпульсивних покупок;
- моніторинг знижок і вигідних пропозицій [1].
-

Пам’ятайте, не можна економити на:
 Саморозвитку. Корисні курси, абонемент на фітнес, є більш вигідною інвестицією,
ніж регулярна закупівля гастрономічних надмірностей.
 Здоров'ї. Не займайтеся самолікуванням, забудьте про принцип «подешевше».
Подібне може призвести до додаткових розтрат і погіршення самопочуття.
Рекомендується звернутися до лікаря, купувати якісні медикаменти [8].
Завдання: пройти тест за темою уроку.
Тест
1. Коли людина складає та веде особистий бюджет, вона:
а) обов’язково спрямовує кошти в «загальний казан»;
б) отримує достовірну інформацію про свої надходження та видатки;
в) усвідомлює, чи виправдано жити «в борг»;
г) зобов’язана надавати його до податкових органів і банків.
2. Доцільно, щоб сімейний бюджет містив очікувані надходження та видатки на
період:
а) до одного місяця;
б) до трьох місяців;
в) до шести місяців;
г) від декількох місяців до року.
3. Якщо надходження залишаються в того члена сім’ї, який їх заробив, а витрати, які
є спільними для сім’ї, розподіляються порівну або пропорційно до розміру отриманих
надходжень кожного члена сім’ї, такий бюджет називають:
а) спільним;
б) роздільним;
в) спільно-роздільним;
г) збалансованим.
4. Надходження сім’ї становлять 25 000 грн, а видатки – 20 000 грн. Це означає, що
бюджет цієї сім’ї є:
а) дефіцитним;
б) профіцитним;
в) збалансованим;
г) роздільним [9].
Посилання на тест:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd52WXUVHwvKLJJu39GGNiB3NT4HrKT0D5
ZNWtt0lRvAeUqsw/viewform?usp=sf_link
4.Підбиття підсумків заняття (3 хв):
Слова вчителя: Отож, що нового ви сьогодні дізналися на уроці? Пропоную кожному
висловитися по 3-4 речення. Можна користуватися словами-підказками на екрані.
- Я сьогодні дізнався/дізналася..

-

Для мене стало сюрпризом…
Я був вражений/на вивчити…
Тема уроку була для мене корисною/некорисною, тому що…
Форми роботи мені сподобалися/не сподобалися, тому що…
Я б запропонував/ла змінити…

Учитель виводить на екран таблицю очікувань учнів від уроку та запитує клас, чи
відповідають очікування реальності.
Домашнє завдання (1 хв):
За картою орієнтирів і цілей складіть свій сімейний бюджет, попередньо обговоривши
його зі своєю родиною. Використовуйте матеріали презентації сьогоднішнього уроку.
Розв’яжіть задачу. Заповніть анкету вражень та побажань, перейшовши за посиланням.
Посилання на проходження анкети:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYEVH8KsjIcOSRSnm7vJM6dFfJ5SbHoli_3nWLjT6b2ZvmQ/viewform?usp=sf_link
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КАРТА ОРІЄНТИРІВ ТА ЦІЛЕЙ
1. У моєму розумінні сімейний/ особистий бюджет – це…
2. Напишіть 5 причин, чому важливо вести сімейний бюджет:
Основна моя ціль – це …(цілі можуть бути різними: покупка телефону, одягу, домашнього
улюбленця, заощадження коштів на відпустку, навчання, бажання контролювати свої
фінанси тощо).

Ціль
Питання, які виникають у мене стосовно того, як досягнути цілі:
1.
2.
3.
4.
5.
Я вважаю, найбільш доцільно вести спільний/роздільний/змішаний сімейний бюджет,
тому що…

Учню на замітку!
Етапи ведення сімейного бюджету:
1. Постановка цілей (зроблено!)
2. Фінансове планування в родині. Ведення бюджету

Статті витрат сімейного бюджету (можуть змінюватися відповідно до потреб)











Обов’язкові доходи
Періодичні платежі
Побутова хімія
Продукти харчування
Зовнішній вигляд
Автомобіль
Сімейний улюбленець
Відпочинок, розваги
Заощадження

Розподіліть статті витрат на категорії: необхідно, потрібно, хочу
НЕОБХІДНО

ПОТРІБНО

ХОЧУ

Які помилки зазвичай перешкоджають раціональному розподілу фінансів у родині?
Методи ведення сімейного бюджету
НА мій погляд, найкращим методом ведення сімейного бюджету є…(метод «заплати собі
першому», метод 5 конвертів, метод 50-30-20, заощадження коштів через банк) (можна
обрати декілька варіантів або дописати свій варіант).
Учню на замітку!
Загальна формула розподілу всіх доходів
60% — ваші поточні витрати;
10% — пенсійні накопичення;
10% — цілі та мрії;
10% — непередбачені витрати;
10% — дозвілля і розваги.

Формула

поточні витрати

пенсійні накопичення

непередбачені витрати

дозвілля і розваги

цілі та мрії

Аналіз бюджету
На замітку учню!
5 безкоштовних додатків для планування бюджету
1. Goodbudget: Budget & Finance
2. Monefy
3. Money Manager
4. Money Lover
5. Money Wallet
Посилання на тест для перевірки засвоєння теми:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd52WXUVHwvKLJJu39GGNiB3NT4HrKT0D5ZNWt
t0lRvAeUqsw/viewform?usp=sf_link

Посилання на «Анкету учня»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYEVH8KsjIcOSRSnm7vJM6dFfJ5SbHoli_3nWLjT6b2ZvmQ/viewform?usp=sf_link
Домашнє завдання:
Задача 1.
Кейс «Вдала покупка»
Андрій давно хоче придбати щось цікаве, замість старого велосипеда. Тому він вирішив
розпочати накопичувати гроші, щоб через півроку купити гіроскутер вартістю 6 000 грн.
Хлопець детально проаналізував можливі джерела надходження грошових коштів. У
нього є власні накопичення в сумі 1 500 грн. Щомісяця батьки виділяють йому кишенькові
гроші в розмірі 1 000 грн, із яких 500 грн він відкладає на шкільні обіди, 200 грн – на
проїзд у маршрутці, 70 грн – на сплату за послуги мобільного зв’язку, а решту може
витрачати на різні забаганки.
Андрій порахував, що через півроку він зможе втілити свою мрію в життя, якщо спробує
трохи підзаробити грошей. Мати Андрія порадила йому такі варіанти роботи:
− один раз на день вигулювати собаку сусідки (600 грн на місяць, або 20 грн за один раз);
− перевіряти домашнє завдання меншого брата, який навчається у 4-му класі, та
допомагати йому з уроками (400 грн на місяць).
Визначте суму грошей, якої бракує Андрію для купівлі гіроскутера. Яким чином хлопець
може зменшити свої витрати? Які ще додаткові варіанти заробітку для підлітка ви можете
запропонувати, щоб накопичити потрібну суму коштів?
Поміркуй! Обговори в колі родини.
1. Що довшим є горизонт планування, то вища вірогідність дотримання сімейного
бюджету.
2. До прогнозу надходжень варто зараховувати випадкові надходження.
Складіть бюджет своєї сім’ї за попередній місяць. Чи були непередбачувані видатки й чи
сформували для них «подушку безпеки»? Спробуйте спрогнозувати бюджет вашої сім’ї на
наступний місяць і наступні півроку. Проконтролюйте, чи було виконано бюджет,
запропонований вами.
Під час виконання завдання користуйтеся матеріалами уроку (презентацією та
шаблонами).

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
Within the Legal
clinic `street law`

Інтерактивний онлайн-урок на тему:
«Вміння планувати сімейний бюджет
як запорука виховання фінансово
грамотної молоді»
@donnu_vin
@studrada.lf.donnu
@abiturient_donnu

http://www.donnu.edu.ua

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

• бути активним та доброзичливими;
• не
перебивати
співрозмовників,
поважати думку інших учасників;
• бути відкритим до взаємодії;
• прагнути дійти до істини;
• дотримуватися регламенту;
• проявляти креативність.

http://www.donnu.edu.ua

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

Давай
знайомитися!

http://www.donnu.edu.ua

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

 Підвищити
фінансову
свідомість
молоді,
зосередивши увагу на питанні необхідності
контролю власних прибутків та витрат.
 Дати учням нове знання стосовно того, що таке
сімейний бюджет, для чого він потрібен.
 Ознайоми дітей з видами сімейного бюджету та
способами його ведення.
 Навчити учнів раціонально розподіляти свої кошти,
розповісти, як можна заощаджувати та на чому.
Показати, як правильно складати сімейний бюджет.
http://www.donnu.edu.ua

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

Що таке
сімейний
бюджет, для чого
він потрібен?

Види сімейного
бюджету та
способами його
ведення

Як можна
заощаджувати
та на чому?
Етапи
сімейного
бюджету

http://www.donnu.edu.ua
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Особистий

Якщо людина живе
одна й самостійно
вирішує, як витрачати
зароблені гроші

Сімейний

Усі фінансові рішення
стосуються усіх членів
сім’ї

Бюджет

http://www.donnu.edu.ua
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- це певна
кількість грошей, які планують витратити
за фіксований період часу.

Залежно від цілей й виставляються
терміни, виділяють бюджет на один день,
тиждень, місяць, декаду, квартал,
півріччя, рік.
Сума бюджету сім’ї складається шляхом
додавання доходів кожного – заробітних
плат, стипендій, допомог, пенсії. Вона
ділиться на всіх членів родини.
http://www.donnu.edu.ua
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Щоб
досягати
своїх цілей
Щоб бути
впевненим у
завтрашньо
му дні

Щоб
контролюв
ати
витрати

Щоб
розуміти
своє
фінансове
становище
загалом

Щоб
заощаджу
вати

http://www.donnu.edu.ua
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Кажуть, «у кого немає цілей – той не
знаходить відради у жодній зі справ».
Ви хочете правильно розподіляти свій
прибуток? Якщо у вас є чітка ціль ви
сформуєте ваш родинний бюджет таким
чином, щоб він як краще відповідав
інтересам вашої сім’ї.

Неодмінно ставте
перед собою цілі –
так їх
легше досягати!

http://www.donnu.edu.ua
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Роздільний

Спільний

Все моє - твоє!
Приклад спільного бюджету
Щомісячний дохід Володимира - 13000 грн
Щомісячний дохід Ганни - 6000 грн
Обов'язкові щомісячні статті витрат:
Оренда квартири - 3500 грн
Комунальні платежі - 300 грн
Витрати на харчування - 1400 грн
Витрати на бензин - 1500 грн
Нагромадження власного внеску на квартиру - 5000 грн
Разом: 11600 грн
Витрати на одяг - 2000 грн
Кожен повинен покласти в спільний бюджет Медичні витрати, спорт - 500 грн
по 5800 грн
Витрати на особисті потреби (кожному) - 1000 грн
У підсумку, в Олексія залишається 4200 грн
Разом: 16200 грн
У підсумку в Катерини залишається 2200 грн
Після всіх витрат у Ганни та Володимира залишилося
В поточному місяці Катерина планує оновити 2800 грн.
гардероб до початку нового сезону. А Олексій У цьому місяці вони витратять надлишок на покупку
готує дружині подарунок у вигляді поїздки на нових крісел у квартиру.
вихідні до моря
http://www.donnu.edu.ua
Витрати - разом, гроші - нарізно
Приклад незалежного бюджету
Щомісячний дохід Олексія - 10000 грн
Щомісячний дохід Катерини - 8000 грн
Обов'язкові щомісячні статті витрат:
Платіж по кредиту на квартиру - 7000 грн
Комунальні платежі - 300 грн
Витрати на харчування - 1200 грн
Витрати на бензин - 1500 грн
Відрахування на "декретний депозит" - 1000 грн
Відрахування на страхування життя - 600 грн

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
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1. Постановка цілей.
2. Складання бюджету
(фінансове планування доходів/витрат).

3. Ведення бюджету.
4. Аналіз бюджету.

http://www.donnu.edu.ua

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
початку кожного місяця присвятіть час фінансовому плануванню в
На цьому етапі поділіть всіНа
родині. Виходячи з принципу «необхідно, потрібно та хочу» поділіть та
родинні витрати на три заплануйте всі майбутні витрати, формуючи основу родинного бюджету
на місяць.
великі блоки:
Не приступайте до складання бюджету до того, як дізнаєтесь, скільки ви

Потрібно

Хочемо

Необхідно

витрачаєте грошей кожен день і на що! Протягом декількох тижнів ведіть
строгу запис витрат, щоб знати, як скласти бюджет. Якщо ви не знаєте, на
що витрачаються ваші гроші, то не зможете визначити, на що і скільки їх
дійсно можна витратити.
Всі статті бюджету мають бути чітко визначені! Складаємо перелік витрат
протягом місяця. Він має бути якомога простішим й містити загальні
поняття. Наприклад: харчування, житло, транспорт, речі, відпустка
тощо.
На майбутні місяці при плануванні враховуйте:
Дні народження, сімейні свята та інші;
Враховуйте сезонність. Наприклад, всі магазини перед святами підвищують
вартість найбільш ходових товарів. Намагайтеся їх закупити раніше чи заздалегідь
забронювати квитки на літак, що буде набагато дешевше;
Заведіть щоденник, в якому складайте план всього, що ви хочете зробити
протягом тижня, місяця. Це допоможе більш організовано витрачати час та
плануватиhttp://www.donnu.edu.ua
покупки.
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Заощаджувати гроші можна й
через банк
http://www.donnu.edu.ua
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Обирайте, як зручніше
фіксувати витрати: у
блокноті, на
комп’ютері в Excelтаблиці чи у додатку.
Але це потрібно
робити систематично.

http://www.donnu.edu.ua
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До них відносять:
оплату карткою, яка дозволяє чітко відстежити транші та
заробити кешбек від покупок;
відмова від регулярної покупки пластикових пакетів;
витрати з розумом – раннє бронювання готелів, придбання
одягу на розпродажі;
використання списку покупок;
регулярну турботу про здоров’я (адже куди економніше
запобігти захворюванню);

моніторинг знижок і вигідних пропозицій
http://www.donnu.edu.ua

Зберегти фінанси можна на дозвіллєвих
розвагах - зайвий раз не піти в кіно,
ресторан, клуб.
Краще залишати гроші на наступне:
Саморозвиток.
Корисні
курси,
абонемент на фітнес, є більш вигідною
інвестицією, ніж регулярна закупівля
гастрономічних надмірностей.
Здоров'я. Не займайтеся самолікуванням,
забудьте про принцип «подешевше».
Подібне може призвести до додаткових
розтрат і погіршення самопочуття.
Рекомендується звернутися до лікаря,
купувати якісні медикаменти.

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

 Я сьогодні дізнався/дізналася..
 Для мене стало сюрпризом…
 Я був вражений/на вивчити…
 Тема уроку була для мене
корисною/некорисною, тому що…
 Форми роботи мені сподобалися/не
сподобалися, тому що…
 Я б запропонував/ла змінити…
http://www.donnu.edu.ua
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Домашнє
завдання!!!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSd52WXUVHwvKLJJu39GGNiB3NT
4HrKT0D5ZNWtt0lRvAeUqsw/viewfor
m?usp=sf_link

За картою орієнтирів і
цілей складіть свій
сімейний бюджет,
попередньо обговоривши
його зі своєю родиною.
Використовуйте
матеріали презентації
сьогоднішнього уроку.
Заповніть анкету
вражень та побажань,
перейшовши за
посиланням.

@donnu_vin
@abiturient_donnu
@studrada.lf.donnu
@_lcsk_donnu

Within the Legal
clinic `street law`
http://www.donnu.edu.ua

