
 
 
 

 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «PRO BONO» 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

 
Інтерактивний урок за методикою Street Law 

на тему: 
«Сімейний бюджет: як і навіщо його планувати» 

 

Мета Підвищення фінансової грамотності з питань управління 
сімейним бюджетом, його формування. 

Тривалість уроку 45 хв 

Обладнання / методичні 
матеріали 

Фліпчарт, маркери, мультимедійний проектор. Методичні 
матеріали: презентація, роздатковий матеріал (наведені у 
додатках до уроку) 

Аудиторія / кількість 
учасників 

Молодь віком 14 -18 років / 15-25 осіб 

Авторки Костюк Віта, Патей Тетяна, юридична клініка ‘Pro bono’ 
Національного університету “Острозька академія” 

 
ВСТУПНА ЧАСТИНА (10 хв) 

 
Ведучий 1: Доброго дня! Дякуємо, що стали учасниками нашого уроку.  
Ведучий представляє команду та оголошує правила роботи протягом заняття.  
 
Знайомство проходить у вигляді гри “Правда чи брехня”. Правила гри: кожен учасник 
повинен сказати один чи декілька цікавих фактів про себе, які обов'язково мають бути 
правдивими.Всі інші за допомогою карток зеленого та червоного кольору голосую 
правда це чи брехня.Знайомство розпочинається з ведучих ( Ведучі роздають 
учасникам Додаток С) 
 
Ведучий 2: Сьогодні ми поговоримо про сімейний бюджет. Сімейний бюджет - це те з 
чим стикається кожен, але зазвичай ми придаємо мало значення цьому питанню. В 
кожної людини різна думка щодо формування та використання сімейного бюджету. 
Підніміть руки, хто з вас будь-коли витрачав кошти? А чи знаєте ви, звідки в сім'ї 
з'являються кошти? - так от, спільні кошти сім'ї, які вона витрачає на життя називаються 
сімейним бюджетом. 
 
Ми опитали людей різних вікових категорій, яким на їхню думку має бути сімейний 
бюджет. (Демонстрація відео 1) (2 хв) 



 
 
 

 

  
 
ОБГОВОРЕННЯ (15 хв):  З якими думками, висловленими у відео, ви погоджуєтеся? З 
якими ні? Чому?( Ведучі заслуховують думки учасників) 

- Чи звернули ви увагу на фразу з відео, про те що має бути окремо бюджет в жінки, 
окремо в чоловіка, якщо жінка працює? А якщо ні? Що робити в цьому випадку?  

- Чи можна зробити висновок про те, що жінка буде залежати від чоловіка або 
навпаки? (Ведучі заслуховують думки учасників) 

- Чи знаєте ви, що таке економічне насильство і чи можна пов'язати цю ситуацію з 
ним? (Економічне насильство це-позбавлення людини житла, їжі, одягу, іншого 
майна, коштів чи документів, використання фінансової переваги) 

 
Ведучий 1: Сімейний бюджет – це план регулювання прибутків та витрат сім’ї за певний 
період часу. В сімейному бюджеті враховуються всі грошові потоки - чоловіка, дружини, 
дітей. 
 
Ведучий 2: Існує три типи сімейного бюджету: спільний, роздільний і змішаний (спільно-
роздільний). Кожен має як плюси, так і мінуси. Але лише самі члени сім’ї вирішують, який 
з цих типів є для них найоптимальнішим та найзручнішим. 
 
Детальніше про кожний. 
Спільний бюджет - доходи всіх членів родини складаються разом, рішення про витрати 
також приймаються спільно. 
Роздільний бюджет - кожен самостійно розпоряджається своїми прибутками,  відповідно 
самостійно здійснює витрати. 
Змішаний бюджет поєднує риси спільного і роздільного. Існує, так званий, “спільний 
гаманець”, куди вкладають кошти для спільних витрат, як от оплата комунальних послуг. 
Але при цьому кожен ще має особисті кошти, якими розпоряджається самостійно. 
 
Ведучий 1: Для кращого засвоєння матеріалу пропонуємо вам зіграти в цікаву гру. 
 
ЗАВДАННЯ ПО ГРУПАМ (15 хв) (Ведучий роздає картки з завданнями Додаток А) 

  
“Зіпсований телефон” 

Сімейний бюджет 
 

Особисті кошти 

Дохід 
  

Щомісячний прибуток 
  

Витрати 
  

“Спільний гаманець” 



 
 
 

 

Заощадження Незапланована покупка 
  

Вимушена покупка 
  

Додаток для планування бюджету 
  

  
Правила гри: 
1. Учасники об'єднуються на групи (від 3 до 5 осіб кожна) 
2. Одна людина з групи отримує аркуш з фразою пов’язаною з темою сімейного бюджету. 
3. Завдання цієї людини – намалювати цю фразу (без використання слів) 
4. Наступний учасник на основі малюнку повинен записати цю фразу (або словами 
описати зображену ситуацію) 
5. Наступний учасник малює фразу описану попереднім гравцем його команди і так далі. 
Останній учасник ,який описував малюнок повинен пояснити значення поданого терміну. 
 
Ведучий 2: Для чого планувати сімейний бюджет? 
Якщо сім’я має ціль - як от покупка житла, то слід зрозуміти скільки потрібно 
заощаджувати.  сімейний бюджет планується для розуміння того, куди витрачаються 
кошти; щоб побачити загальну картину: скільки зароблено, скільки витрачено і на що. Це 
дає поштовх до заощадження. Грамотно складений сімейний бюджет може підвищити 
якість життя. Аналіз сімейного бюджету дає відповідь на питання, скільки ми витрачаємо, 
чи зможемо з таким темпом накопичити на машину, квартиру чи іншу омріяну покупку. 
 
Ведучий 1: Як планувати сімейний бюджет на місяць? 
Все досить просто. Ми пропонуємо дотримуватися наступних кроків: 
1. Рахуємо загальний прибуток сім'ї за місяць. 
2. Рекомендуємо скласти перелік витрат та поділити їх на категорії. 

  
Якими, на вашу думку, є обов’язкові категорії? (Запитання до аудиторії. Ведучий записує 
можливі варіанти на фліпчарті. Приклади можливих категорій: харчування, комунальні 
послуги, транспорт, ліки, одяг, відпочинок, незаплановані витрати. Підбір категорій 
залежить від вашого способу життя та бажань) 
3. Навпроти кожної категорії вказуємо відповідний відсоток витрат. При цьому від нашого 
загального місячного прибутку ми відкладаємо 10 відсотків на заощадження. 
4. Для того щоб зробити висновки ,чи правильно ми використовуємо сімейний бюджет 
таку таблицю з витратами потрібно вести декілька місяців. 
 
Ведучий 2: В залежності від величини доходів та витрат бюджет можна поділити на три 
категорії: 

● збалансований ( доходи = витратам) 
● дефіцитний (доходи > витрат) 
● надлишковий (доходи < витрат) 

 



 
 
 

 

Ведучий 1: Блокнот і ручка відходять в минуле. Сьогодні існує безліч додатків ,які можна 
завантажити на телефон для ведення бюджету та контролю витрат. Телефон завжди під 
рукою, тому це дуже зручно. Переважна більшість додатків інтегруються з вашим банком, 
що спрощує ведення обліку  витрат. Також, вносити записи можуть декілька членів сім’ї за 
допомогою спільного облікового запису. 
 
Ведучий 2: Для ознайомлення з додатками  пропонуємо вам переглянути інформаційне 
відео. (Перегляд відео 2 . Ведучий роздає учасникам Додаток В) ( 2хв) 
 
Ведучий 1: Можливо хтось з вас користувався такими додатками? Як ви вважаєте, 
мобільні додатки це корисно чи ні ? ( Ведучі заслуховують думки учасників) 
 
Ведучий 2: На цьому наш урок завершується. Ви всі молодці, дуже гарно попрацювали. 
Сподіваємося наш урок був вам корисним. Дякуємо за увагу 
 
 
 



Сімейний бюджет: як і 
навіщо його планувати?
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Поговоримо?
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Сімейний бюджет 
Що це? 

план регулювання прибутків та 
витрат сім’ї за певний період 

часу
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Три типи сімейного бюджету

Спільний

Змішаний

Роздільний



Увага гра!
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Для чого планувати сімейний бюджет?
⊹ Заощадження коштів

⊹ Контроль доходів і витрат

⊹ Раціональне використання 

⊹ Економія часу

⊹ Можливість розуміти, на чому 

можна економити більше
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Доходи

Доходи

Доходи

Витрати

Витрати

Витрати

Збалансований

бюджет

Надлишковий

бюджет

Дефіцитний

бюджет



“ Як планувати сімейний

бюджет?
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1.Рахуємо загальний прибуток сім'ї 
за місяць.
2.Складаємо перелік витрат 
3.Ділимо їх на категорії.
4.Навпроти кожної категорії 
вказуємо відповідний відсоток 
витрат. 
5.Щоб зробити висновки, таблицю з 
витратами потрібно вести декілька 
місяців.
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Що обереш ти ?
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Дякуємо за увагу!



"Зіпсований телефон"

Щомісячний прибуток

Г Р А



Намалюйте  попередню фразу 



Опишіть  попередній малюнок 



Намалюйте  попередню фразу 



Опишіть  попередній малюнок 



"Зіпсований телефон"

Дохід

Г Р А



"Зіпсований телефон"

Заощадження

Г Р А



"Зіпсований телефон"

Особисті кошти

Г Р А



"Зіпсований телефон"

Вимушена покупка

Г Р А



"Зіпсований телефон"

Особисті кошти

Г Р А



Додатки для планування
бюджету

Goodbudget:
Budget &
Finance

Monefy

Money
Manager

 Money
Wallet

Money
Lover

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dayspringtech.envelopes&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.monefy.app.lite&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realbyteapps.moneymanagerfree&hl=ua
https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/money-wallet/9wzdncrdkwts
https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/money-wallet/9wzdncrdkwts
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bookmark.money&hl=ru

