Необхідне обладнання та матеріали для тренінгу:

 Ноутбук, медіапроектор, доступ до мережі Інтернет
 Фліпчарт/дошка, кольорові маркери, аркуші паперу
 дидактичні матеріали
 роздаткові флаєри/інфографіки

*Тривалість тренінгу: 60 хвилин.
Тема і вид
активностей

Задача і опис вправ

Блок І Знайомство

ЗАДАЧІ:

з аудиторією.

1) Познайомитись і зняти емоційне напруження в групі
2) Зібрати очікування учасників, записати їх на фліпчарті/дошці
ЗНАЙОМСТВО В ПАРАХ (якщо учасники заняття не знайомі між собою) *
Інструкція:
Тренери ділять учасників на пари. Протягом двох хвилин в парах учасники задають один одному три
питання, які попередньо записані на фліпчарті/дошці. Далі учасники міняються партнерами і так, поки
всі не перезнайомляться.
Питання:
Як тебе звати та скільки тобі років? Де ти навчаєшся? Чи маєш ти відношення до сімейного бюджету у
себе вдома?
Учасники сідають в коло. Тренери представляються і розповідають про себе.
ICE-BREAKER. ПИТАННЯ ПО КОЛУ З М’ЯЧЕМ

Таймінг

10
хвилин

Інструкція:
Тренер кидає м’яч і ставить питання учасникам по колу. Одне питання – одне коло. Першим на питання
відповідає тренер.
Питання:
Перше коло: що хочу отримати від участі в цьому занятті і чого остерігаюсь? Друге коло: що ти готовий
привнести в заняття?

Блок ІІ

ЗАДАЧІ:

Інформативна

1) Познайомити учасників з цілями, задачами та форматом проведення заняття

частина.

2) Усвідомити\сформувати власну мотивацію до участі в занятті
3) Проінформувати про основні моделі сімейного бюджету та етапи його планування
МІНІ ЛЕКЦІЯ - БЕСІДА «Сімейний бюджет: від планування до реалізації»
Тренери пояснюють задачі і формат правопросвітнього заняття та проводять міні-лекцію за
форматом обговорення.

10
хвилин

Текст міні-лекції
Тренер 1.
Питання до аудиторії: Як ви розумієте поняття «сімейний бюджет» і чи потрібен він взагалі?
Коментування.
Усі ми знаємо, що перебуваючи у шлюбі молоді сім’ї дуже часто стикаються з фінансовими питаннями,
тому важливо вміти правильно розпоряджатися своїм сімейним бюджетом, грамотно розподіляти та
вкладати свої збереження, бо навіть будучи мільйонером можна за лічені хвилини перетворитися в
людину з середнім достатком. Отже, сімейний бюджет - це перелік усіх доходів та витрат за певний
проміжок часу, як правило, цей період дорівнює одному місяцю. Сімейний бюджет - це так звана
“економічна система”, знання його основ стане в нагоді усім, хто бажає бути фінансово обізнаним.
Нормативно-правовий акт, який закріплює сімейні відносини та опосередковано стосується ведення
сімейного бюджету- це Сімейний кодекс України. Так, у ст. 51 передбачено, що “дружина та чоловік
мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань”, тобто це право
схиляє до терпимості у шлюбі, спрямовує кожного з них до спокійного прийняття звичок одне одного.
Відповідно до ст. 52 СК “дружина та чоловік мають рівне право на фізичний та духовний розвиток,
на здобуття освіти, прояв своїх здібностей, на створення умов для праці та відпочинку”. Ця стаття
є гарантією для подружжя щодо принципу рівності усіх громадян перед законом, незалежно від того
знаходяться вони у шлюбі чи ні.
Стаття 55 СК говорить, що “Дружина та чоловік зобов'язані спільно піклуватися про побудову сімейних
відносин між собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби,

взаємодопомоги. Чоловік зобов'язаний утверджувати в сім'ї повагу до матері. Дружина зобов'язана
утверджувати в сім'ї повагу до батька. Дружина та чоловік відповідальні один перед одним, перед
іншими членами сім'ї за свою поведінку в ній. Дружина та чоловік зобов'язані спільно дбати про
матеріальне забезпечення сім'ї“. Стабільність шлюбу, міцність сім’ї має бути результатом зусиль
чоловіка та жінки, до чого їх і зобов’язує закон. Якщо до цього прикладає зусилля лише один із
подружжя, то у нього можуть вичерпатися сили. Обираючи для себе дружину/чоловіка - ви тим самим
обираєте матір/батька для своїх дітей, тому ні в якому разі не повинні принижувати один одного в очах
своїх дітей. Взаємна звітність чоловіка та дружини один перед іншим передбачає собою право на
з’ясування відносин, право на осуд та каяття як основний вид сімейної відповідальності. Крім духовної
основи сім’я має й матеріальну: житло, різний одяг, речі побутового призначення, продукти харчування
тощо. Дбати про матеріальне забезпечення сім’ї - обов’язок кожного з подружжя. Матеріальні потреби
сім’ї забезпечуються не лише доходами від праці на виробництві чи установі, а й працею по веденню
домашнього господарства.
Тренер 2
Питання до аудиторії: Як ви вважаєте, що собою являють моделі сімейного бюджету?
В майбутньому усі ми створимо свої власні сім’ї, але до цього також потрібно підготуватися. А як саме?
По-перше, варто вирішити, яким чином буде організований ваш власний сімейний бюджет, і як ви
будете планувати спільні витрати зі своєю половинкою. Взагалі існує 5 моделей сімейного бюджету і
усі вони по-своєму різні в організації і розподілі сімейних фінансів.

Модель № 1. Спільний бюджет
Як напевно ви вже знаєте, спільний бюджет полягає в тому, що всі збереження чоловіка та жінки
належать їм обом. Кожен з них має рівне право розпоряджатися бюджетом. Однак, усі витрати, навіть
на якісь особисті речі, повинні бути узгоджені між сімейною парою. Ця модель вважається найбільш
вподобаною та традиційною для українців. Зазвичай саме жінка являється контролером в такій моделі
сімейного бюджету, вона як економіст правильно розраховує та розпоряджається грошима.
Модель № 2. Рівноправний бюджет
В цій моделі пара, як правило, розподіляє свій бюджет порівну. Наприклад на оплату комунальних
послуг вони вносять обумовлену ними суму та витрачають її. Це стосується й продуктів харчування та
інших необхідних послуг. На сьогодні в Україні не має можливості відкрити спільний банківський
рахунок, але можна оформити дві картки для одного рахунку.
Модель № 3. Солідарний бюджет
Що ж до солідарного бюджету, можна сказати, що він також є актуальним. Його значимість в тому, що
подружжя розподіляє свої кошти пропорційно доходам кожного з них. Внески можуть різнитися, все
залежить від їх заробітної плати, а також від щомісячних витрат. Як чоловік, так і жінка можуть
використовувати свій дохід для задоволення власних потреб. Головне при такій моделі мати спільні
цілі.
Модель № 4. Незалежні бюджети
На даний момент ця модель є досить актуальною серед сучасних пар. Зазвичай, половинки вважають
себе самодостатніми та забезпеченими, вони не готові поступатися своєю фінансовою свободою.

Гроші об’єднують тільки у разі якоїсь певної цілі, наприклад, купівля нерухомості або навчання дітей
тощо.
Модель № 5. Фінансова залежність
При такій моделі, один з пари повністю забезпечує та утримує іншого. За статистикою саме чоловіки є
тими, хто утримує сім’ю, але інколи буває й навпаки. Ця модель досить розповсюджена у пар з великою
різницею у віці, або доходах. Відмінність від першої моделі в тому, що фінанси контролює той, хто
заробляє.
Який же спосіб бюджету потрібно обрати?
Кожен з нас різний, в усіх свої уподобання та звичках, хтось полюбляє викидати купу грошей на вітер,
а комусь шкода витратити на себе зайву гривню.
Вибір моделі є так званою “підсказкою” для сімейних пар, важливим є не контроль грошей один одного,
а досягнення фінансових цілей, які є запорукою фінансової стабільності.
Для того, щоб уникнути всіляких суперечок, які стосуються грошей, потрібно дотримуватися такого
плану дій:
-

визначити спільні цілі та плани на майбутнє;

-

визначити скільки потрібно грошей для життя та покриття обов’язкових витрат;

-

визначити, які обов’язки виконуватиме кожен із членів сім’ї.

Аналізуючи моделі сімейного бюджету, потрібно взяти до уваги, що час не стоїть на місці, кожна окрема
особистість потребує саморозвитку, тому яка саме модель сімейного бюджету є найкращою потрібно
визначати саме вам. Однак, пам’ятайте, що жодна з моделей не є ідеальною, а якою вона стане в
ваших руках залежить тільки від вас самих.

Тренер 2
Вести сімейний бюджет зовсім не важко, однак надто незвично. Ця задача потребує великої уваги та
терпіння, але в результаті своїх старань ви будете дійсно здивовані.
Для того, щоб зробити сімейний бюджет збалансованим та прозорим потрібного всього на всього вміти
аналізувати свої витрати, а також вичисляти на що вони йдуть. Так ви хоча б приблизно зможете
з’ясувати, як оптимізувати свій бюджет. Ми пропонуємо такі способи оптимізації як:
-

розподіляти гроші на частини на певні потреби, розділяючи їх по більшій необхідності;

-

обмін грошей в іноземні валюти;

-

оформлення вкладу або депозиту (вони допомагають знизити вплив інфляції).

Лайфхаки
В кожній справі, як і в веденні сімейного бюджету, важливо не перестаратися, тому для цього нам
потрібно знати деякі лайфхаки:
- встановіть на свій телефон додаток, на якому будете відстежувати та фіксувати свої витрати й
доходи.
- користуйтеся додатками , які мають інформацію про ціни однакових товарів, знижки та акції в різних
магазинах.
- більшість речей можна купувати на перевірених інтернет сайтах, це буде набагато економніше.
Тренер 1
Планування сімейного бюджету - це чи не найважливіший етап у стосунках сімейної пари. Зазвичай при
плануванні бюджету велика кількість українських сімей стикається з фінансовими проблемами. Виникає
бажання звернутися до кредитної установи та взяти кредит. Такі ситуації частіше всього виникають

саме через неправильний розподіл сімейного доходу. При перших же труднощах не потрібно бігти до
банку по кредити. Краще заздалегідь навчитися правильно вести свій сімейний бюджет та економно
відноситися до нього.
Для більшості людей контролювати свої витрати - це надто складна задача. В таких випадках ми
радимо почати зі списку відповідних цілей, необхідно насамперед визначити, що саме потрібно вашій
сім’ї? Чи буде то машина, або навчання дитини - плануєте тільки ви. Але для досягнення відповідної
мети потрібно вміти правильно аналізувати та записувати свої витрати, а також відкладати певну
частину грошей щомісячно, це допоможе мати якусь чітку схему перед собою та вміти себе
контролювати.
В основному виділяють 4 етапи правильного планування сімейного бюджету:
Перший етап - фінансове планування в родині. Він полягає в тому, що сімейна пара повинна
виходити з так званого принципу “необхідно, потрібно та хочу”. Наприклад, необхідно - це оплата
комунальних послуг, покупка продуктів харчування та особистої гігієни. Потрібно - це транспорт,
роздруківка матеріалів, обіди тощо. Цього плану повинна придержуватися уся родина протягом місяця
й обов’язково зафіксовувати ті чи інші витрати.
Другий етап - ведення бюджету. Якщо ви вирішили створити свою власну фінансову систему, то вам
необхідно постійно відстежувати свої витрати. Мета етапу - дізнатися “Скільки я коштую?” та “Скільки
коштує моя сім’я?”.
Третій етап - аналіз бюджету. Не можна ефективно управляти своїм бюджетом без його повного
аналізу. Для цього потрібно відповісти на такі питання:
-

на що витрачається сімейний бюджет?

-

які витрати є необхідними, а які зайвими?

-

на чому є можливість зекономити?

-

скільки нам необхідно, потрібно і ми хочемо?

Четвертий етап - контроль. Основою розумної економії є правильне відношення до надходжень та
витрат сімейного бюджету. Кожна сім’я повинна спільно вирішувати як саме розподіляти свій бюджет
та намагатися вкластися в планові показники. Для того, щоб усі були зацікавлені в економії та
фіксуванні сімейного бюджету необхідно вибрати спільну мету та йти до неї.
Пам’ятайте, що сімейний бюджет дає змогу розумно зекономити свої гроші та втілити свої мрії у життя.
Питання до аудиторії: Що таке доходи? Якими вони бувають?
Доходи - це сукупність надходження матеріальних цінностей (грошей) у натуральній формі, які отримує
людина,за певний період. - є показником рівня життя людини.
Доходи бувають двох видів: постійні та одноразові. Постійний дохід - заробіток, через приблизно
однаковий проміжок часу. Одноразовий дохід - як правило має тимчасовий характер.
Всього існує 4 категорії доходів:
1. Заробітна плата (дохід від трудової діяльності);
2. Пенсії, субсидії тощо (соціальний дохід/ допомога);
3. Пасивні доходи (володіння активами);
4. Виграші, подарунки тощо (усі інші доходи).
Питання до аудиторії: Як ви вважаєте, які є способи збільшення доходів? Коментування.
Взагалі нараховується 5 основних способів збільшення доходів:

1. Зменшення витрат - це як правило відмова від всього, без чого можна обійтись, не зашкоджуючи
своєму здоров’ю. Цей спосіб є популярним серед студентів, малозабезпечених сімей,
пенсіонерів тощо.
2. Самозабезпечення потреб - ведення побуту власними силами, без необхідності витрачати гроші.
Тобто,

сім’я сама виробляє продукти харчування, ремонтує житло тощо. Цей спосіб є

актуальним для жителів сільських місцевостей та власників земельних ділянок.
3. Додаткова робота - пошук додаткового працевлаштування у вільний від основної роботи час.
4. Альтернативні доходи - робота без офіційного трудового влаштування тощо. Такий дохід
відноситься до тіньового і може призвести до цивільної відповідальності.
5. Так звані “соціальні зв’язки” - життя за кошти рідних, знайомих тощо.
В повсякденному житті сім’я може використовувати відразу декілька способів збільшення доходів - усе
залежить від навичок.
Тренер 2 Як скласти власний фінансовий план?
Фінансовий план - це чітко визначений шлях до фінансових цілей. Він висвітлює найважливіші способи
накопичення грошей та здійснення усіх дій для досягнення певної мети. Він включає такі складові:
1. Сімейний бюджет. Допомагає підтримувати контроль за витратами, управляти доходами,
заощаджувати тощо.
2. Аналіз персонального бюджету. Дає можливість прогнозувати необхідність грошових коштів.
3. Управління ризиками. Ризики - це незалежні обставини, які впливають на життя, здоров’я,
сімейний добробут.

4. Управління заощадженнями та інвестиціями. Бюджет, який не використовується для нагальних
потреб краще спрямувати на створення інвестицій та заощаджень.
5. Фінансування значних подій. Значні події є фінансовими цілями на які потрібно заощаджувати
заздалегідь. Така стратегія значно допомагає накопичити потрібну суму, а також уникнути
кредитів.
Отже, дотримуючись цих рекомендацій можна примножити свої статки та передбачити своє фінансове
банкрутство.

Блок ІІІ
Інтерактивна
частина.

ЗАДАЧІ:
1) Спробувати себе в ролі члена сім’ї відповідального за сімейний бюджет, застосувати знання
отриманні під час інформативної частини заняття.
2) Потренувати навички: командної взаємодії, рахування, швидкого знаходження інформації в мережі
Інтернет.
3) Потренувати навички презентації та публічного виступу.
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КОМАНДНА РОБОТА - ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ «Наші щасливі 2 місяці в містечку СімСіті»
Інструменти: фліпчарт/дошка, папір і маркери, малярний скоч, щоб вішати плакати на стіну.
Інструкція :
1. Учасники рандомно діляться на Сім’ї з відведеними для кожного ролями. Сідають за відведені столи
з картками Сімей. Тренери, роздають аркуші, кольорові маркери, Інфографіки на Сім’ю.
2. Оголошується завдання: кожній Сім’ї потрібно провести 2 місяці життя максимально щасливо,
забезпечуючи себе всім необхідним, бажаним, спираючись на матеріал міні-лекції та Інфографіки.
3. Проєкт необхідно візуалізувати на постері. Формат: обрана Модель планування та розподілення
витрат на 2 місяці.
4. Команди презентують свої роботи у вигляді міні-повісті “Наші щасливі 2 місяці в містечку СімСіті”.
Тренери коментують. Ідеальний варіант коли Сім’я заробить більше грошей чим було в неї на початку
першого місяця. Слухачі можуть ставити питання. Важливо запитати, чим ця гра була корисною.
Тренери слідкують за часом і в певні моменти «життя Сімей» надають картки з Роковими ситуаціями.
Тренери одночасно є банком в якому можна брати кредити.
ЗАДАЧА: підсумувати заняття, усвідомити результати, важливі відкриття, зібрати зворотній зв’язок.
Блок ІV Заключна
частина. Рефлексія.
Інструкція:

Тренери запитують учасників: Про що важливе\корисне ви сьогодні дізналися? Що найбільше
запам’яталось? Отримують фідбек.
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Дидактичні картки

Рокові ситуації для сімей
«Сім’я Руденко»
Рокова ситуація № 1 У Вас викрали телевізор вартістю 15 000;
Рокова ситуація № 2 виграли в лотерею суму 25000;
Рокова ситуація № 3 затопив сусід зверху, але відмовився платити, стверджуючи, що це
сталося не з його вини (прорвало трубу). Ремонт оцінили в 50000.

«Сім’я Граур»
Рокова ситуація № 1 В доньки випускний. Витрати на підготовку.
Рокова ситуація № 2 Доньці зробили подарунок на випускний бабуся з дідусем: 5000.
Рокова ситуація № 3 Зламався холодильник, ремонтувати вже немає сенсу, необхідно
купувати новий.

«Сім’я Гот»
Рокова ситуація № 1 донька захворіла covid – 19, її лікування тривало 2 тижні, на лікування
сім’я витратила – 20000

Рокова ситуація № 2 Ви отримала спадок від далекого родича: 30 000

Рокова ситуація № 3 Ви відправились у поїздку до Чехії на 3 дні – загальні витрати на 4 особи
- 45000
«Сім’я Соколенко»
Рокова ситуація № 1 Бабуся потрапила у лікарню - витрати на лікування 10000
Рокова ситуація № 2 Син переміг у чемпіонаті з картингу і виграв грошовий приз у розмірі15000
Рокова ситуація № 3 Бізнес батька потрапив у кризову ситуацію. Зламалася каво-машина.
Ремонту не підлягає. Нова коштує: 40 000 грн.

«Сім’я Кравченко»
Рокова ситуація №1 Незабаром день народження в старшої доньки, на день народження вона
хоче новий айфонХ.
Рокова ситуація №2 Сім'ї Кравченко батьки подарували сертифікат на відпочинок в
Туреччину. Оплачено переліт та проживання.
Рокова ситуація № 3 В одній з квартир мешканці пошкодили всі меблі та з'їхали не
попередивши про це. Витрати: 50000.

«Сім’я Михайлюк»
Рокова ситуація № 1: Родина придбала машину Lanos. Витрата кожного місяця на бензин:
3000;
Рокова ситуація № 2: Донька успішно склала іспити ЗНО та вступила до університету на
бюджет. Отримає 2000 стипендії;
Рокова ситуація № 3: У доньки незабаром день народження, яке вона хоче святкувати у
ресторані. Витрати: 20 000.

«Сім’я Майстерко»
Рокова ситуація №1 необхідно виділити кошти на ремонт під'їзду будинку- 8000

Рокова ситуація
гонорар: 10 000.

№2 Маму запросили провести серію тренінгів для майстрів манікюру. Її

Рокова ситуація №3 діти, які грали на подвір’ї випадково потрапили камнем у вікно квартири
сім’ї (батьки дітей відмовилися відшкодовувати майно). Потрібно замінити на нове.

ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ
СІМЕЙНОГО
БЮДЖЕТУ
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В
РОДИНІ
С мейна пара повинна виходити з
так званого принципу “необх дно,
потр бно та хочу”.

ВЕДЕННЯ БЮДЖЕТУ
Мета етапу - д знатися “ск льки я
коштую?” та “Ск льки коштує моя
с м’я?”.

АНАЛІЗ БЮДЖЕТУ

В дпов сти на так питання: на що
витрачається с мейний бюджет? як
витрати є необх дними, а як
зайвими? на чому є можлив сть
зекономити? ск льки нам необх дно,
потр бно ми хочемо?

КОНТРОЛЬ

Щоб ус були зац кавлен в економ ї
та ф ксування с мейного бюджету
необх дно вибрати сп льну мету та
йти до неї.

МОДЕЛІ СІМЕЙНОГО
БЮДЖЕТУ
ОРГАНІЗАЦІЯ СІМЕЙНОГО БЮДЖЕТУ

СПІЛЬНИЙ БЮДЖЕТ
Вс
збереження чолов ка та ж нки
належать їм обом. Кожен з них має р вне
право розпоряджатися бюджетом. Ус
витрати, нав ть на як сь особист реч ,
повинн бути узгоджен м ж с мейною
парою.

СОЛІДАРНИЙ БЮДЖЕТ
Подружжя
розпод ляє
свої
кошти
пропорц йно доходам кожного з них.
Внески можуть р знитися, все залежить в д
їх зароб тної плати, а також в д щом сячних
витрат. Головне при так й модел мати
сп льн ц л .

РІВНОПРАВНИЙ БЮДЖЕТ
Розпод лення с мейного бюджету пор вну.
Наприклад на оплату комунальних послуг,
продукт в
харчування
пара
вносить
обумовлену суму кошт в та витрачає її.

НЕЗАЛЕЖНІ БЮДЖЕТИ
Половинки вважають себе самодостатн ми
та
забезпеченими,
вони
не
готов
поступатися своєю ф нансовою свободою.
Грош об’єднують т льки у раз якоїсь певної
цл

ФІНАНСОВА ЗАЛЕЖНІСТЬ

Один з пари повн стю забезпечує та
утримує ншого. В дм нн сть в д першої
модел в тому, що ф нансами контролює
той, хто заробляє.

