ЮРИДИЧНА КЛІНІКА
УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
Інтерактивний урок за методикою Street Law
на тему:
«Сімейний бюджет»
Мета: сформувати в учасників уміння розпоряджатися наявними грошима та
плануватисімейний бюджет.
Очікуваний результат: учасники отримують базове розуміння сімейного бюджету,
доходівта витрат, а також необхідності та порядку планування сімейного бюджету.
Цільова аудиторія: учні старших класів закладів середньої освіти, професійної
(професійно-технічної) освіти та студенти 1-3 курсу закладів вищої освіти (вік - 15-20
років).
Кількість учасників: до 20 осіб.
Час: 60 хв.
Необхідні реквізити: комп’ютер, проектор, роздатковий матеріал (картки для
виконанняпрактичних завдань, сертифікати).
Кількість команд: 2-4 команди.
План
1. Привітання та знайомство (3 хв).
2. Теоретична частина (15 хв).
- І. Поняття та види сімейного бюджету.
- ІІ. Групи та види сімейних доходів.
- ІІІ. Планування сімейного бюджету.
3. Практична частина (35 хв).
- Раунд І. Допоможіть родині спланувати їхній сімейний бюджет.
- Раунд ІІ. Кредитний розрахунок.
4. Підведення підсумків та завершення уроку (7 хв).
Хід уроку
1. Привітання та знайомство (3 хв)
Починається урок з привітання, короткого опису плану дій та поділу учасників на
команди (від 3 до 5 учасників у кожній), які будуть задіяні під час практичної частини
уроку. Розподіл може відбуватися за бажанням учасників або у випадковому порядку
(наприклад, за допомогоюсервісу CastLots: https://castlots.org/razdelit-na-gruppy/).
2. Теоретична частина (15 хв)
Для початку слід ознайомити всіх учасників з базовою інформацією щодо сімейного
бюджету, яка знадобиться їм у ході вирішення практичних завдань. Розповідь матеріалу
супроводжується презентацією та питаннями, які дають можливість командам заробити

свої перші бали (додаток 1).
Виклад основного матеріалу:
І. Поняття та види сімейного бюджету
Багато українських сімей стикаються з фінансовими труднощами. Гостра нестача коштів
до зарплати змушує людей звертатися в кредитні організації. Такі обставини у тому числі
виникають і через неправильний розподіл доходу. Щоб уникнути необхідності
звертатися до банків та фінансових установ, потрібно навчитися правильно вести і
економити сімейний бюджет, витрати сім'ї.
1. Що, на вашу думку, являє собою сімейний бюджет? (5 балів за правильну,
близьку за змістом, відповідь)
Отже, сімейний бюджет – це план прибутків та витрат сім’ї за певний проміжок часу.
Основна мета контролю над власними коштами – отримати розгорнуту картину своїх
фінансів для більш ефективного їх використання. Безконтрольне використання власних
фінансів стає причиною перевищення витрат над доходами. Як наслідок, це змушує
залізати в борги, брати кредити, що тільки ускладнює ситуацію.
Існують такі види сімейного бюджету:
Спільний бюджет - це найпоширеніший тип сімейного бюджету. При такому способі
поділу грошей, всі кошти, зароблені членами сім'ї, складаються разом, а потім вже
вирішується, як і нащо їх витратити.
Спільно - роздільний (пайовий) бюджет в даний час набуває все більшої актуальності.
Цей принцип працює краще за все у випадку, якщо різниця між зарплатами подружжя
незначна. Для цього треба спочатку розрахувати, скільки грошей родина витрачає
щомісяця на харчування, комунальні платежі, господарські витрати та інші потреби.
Далі ця сума розподіляється між членами сім'ї в співвідношенні, яке сім'я вважатиме
справедливим. Таким чином, у кожного залишаються особисті гроші, які можна
витратити на власний розсуд.
Роздільний бюджет – це такий тип розподілу грошей, коли кожен член сім'ї самостійно
розпоряджається власними доходами. Рішення про великі витрати можуть прийматися
спільно. Такий тип бюджету є більше прийнятним серед пар, в яких обоє з подружжя
мають досить високий дохід.
ІІ. Групи та види сімейних доходів
Всі сімейні доходи поділяються на два види: грошові і натуральні.
Основними доходами сім'ї зазвичай є грошові.
1. Що, на вашу думку, входить до грошових доходів? (5 балів за правильну,
близьку за змістом, відповідь).
Грошові доходи можна розподілити на 4 групи:
Перша і основна група сімейних грошових доходів - це оплата праці членів сім'ї на
підприємствах, в установах, організаціях. Оплата праці включає в себе основну заробітну
плату,всі доплати та винагороди за виконану працю.

Друга група грошових доходів сім'ї складається з пенсій, допомог, стипендій та інших
соціальних і страхових виплат членам сім'ї.
Третя група грошових доходів - інші доходи, до яких відносяться всілякі винагороди за
нетрудову діяльність (за донорську допомогу, повернення знахідки, виявлення скарбу),
спадщина, отримані подарунки, премії (за винятком премій за результатами праці),
аліменти наутримання дітей і батьків , інші виплати та компенсації за рішенням суду.
Четверта група грошових доходів сім'ї - це доходи від домогосподарської та
підприємницькоїдіяльності членів сім'ї, що підрозділяються на чотири підгрупи:
- доходи від реалізації сільськогосподарської продукції особистого підсобного
господарства та сімейного городництва (наприклад, ваша сім’я продає сусідам молочну
продукцію від вашої корови);
- доходи від операцій з домашнім майном (продаж та здача в оренду земельних ділянок
і приміщень, продаж і здача напрокат машин, устаткування, меблів та ін);
- отримані кредити та інші доходи від фінансово-кредитних операцій (відсотки,
дивіденди по вкладах, акціях, від продажу цінних паперів, надання кредиту тощо);
- доходи від підприємницької діяльності (індивідуального підприємництва, селянського
(фермерського) господарства та від приватних підприємств членів сім'ї).
Що, на вашу думку, входить до натуральних доходів? (5 балів за правильну,
близьку за змістом, відповідь).
Натуральні доходи сім'ї можуть бути у вигляді різної продукції власного
домогосподарства (зібрані на городі овочі), готової продукції підприємств, що видається
ними в рахунок заробітної плати (наприклад, ковбаси та м’ясо на м’ясокомбінаті), а
також різні матеріально- речові цінності, одержувані членами сім'ї в порядку допомоги,
пожертвування, дарування тощо. Натуральні доходи при їх додаванні до грошових
доходів оцінюються за середніми ринковими цінами в даному регіоні на дату отримання
цих натуральних доходів.
ІІІ. Планування сімейного бюджету
Планування сімейного бюджету - це прогнозування змін доходів і витрат сім'ї на
майбутній період, визначення організаційно-економічних і фінансових заходів щодо
збалансованості доходів і витрат, отримання та ефективному використанню сімейних
накопичень.
Планування сімейного бюджету здійснюється в наступному порядку:
- прогнозування доходів сім'ї;
- прогнозування витрат сім'ї;
- зіставлення майбутніх доходів і витрат, їх балансування і регулювання за допомогою
пошуку додаткових джерел доходів і визначення заходів щодо скорочення витрат сім'ї;
- визначення та розподіл очікуваних сімейних накопичень.
На які два види, на вашу думку, можна поділити витрати? (5 балів за
правильну,близьку за змістом відповідь).
Кожна доросла людина повинна розуміти, що, окрім регулярних витрат (оплата
комунальних послуг, купівля їжі, поповнення мобільного телефону), можливі також і

нерегулярні(епізодичні) витрати - покупка меблів, побутової техніки та електроніки. Крім
цього, існує потреба у культурному житті, книгах, хобі, розвагах тощо.
Є така психологічна закономірність: у день зарплати кожна людина відчуває себе майже
багачем, а, отже, не може адекватно оцінити ситуацію. Отримавши гроші, краще одразу
йти додому, нікуди не заходячи і нічого не купуючи, навіть продукти. На наступний
день «лихоманка», як правило, спадає. На свіжу голову легше вирішити, що саме
необхідно купити в першу чергу.
Ми завжди повинні знати, яка сума знаходиться у нас в кошику. Так легше контролювати
витрати і в чомусь обмежувати себе, щоб не сталося ситуації, коли на всякі дрібниці пішла
добраполовина зарплати.
Для більш ефективного контролю витрат потрібно завести три списки:
- Необхідні покупки (їжа, плата за комунальні послуги, транспортні витрати, одяг і т.д.)
- Покупки, які потрібно зробити, але які не є обов'язковими, протягом поточного місяця.
- Придбання предметів, які не відносяться до необхідних, але володіння, якими
приноситьнам задоволення. Цей список індивідуальний.
Брати гроші в борг на поточні витрати можна лише в разі крайньої необхідності, адже
грошіпідуть непомітно, а віддавати все одно доведеться всю суму.
Прямуючи в магазин, заздалегідь потрібно скласти список продуктів і речей, які
необхідно купити. Людина, що потрапила в щільне оточення барвистих товарів, легше
піддається спокусіі купує багато непотрібного.
Життя у наш час має особливість бути абсолютно непередбачуваним, тому кожній
людині вкрай необхідна своя «подушка безпеки».
Основними способами захисту від небажаних явищ є:
- Планування майбутніх доходів на випадок втрати працездатності або втратироботи,
падіння бізнесу.
- Забезпечення мінімально необхідного захисту свого здоров'я (наприклад, наявність
медичного страхування, носіння захисних масок у громадських місцях).
- Страхування майна (житла, автомобіля, дачі, бізнесу, коштовностей і т.д.).
- Обережне ставлення до систем застави особистої власності при взятті кредитів.
Для того, щоб ефективно використовувати свої доходи, сім'я повинна правильно скласти
свій бюджет, ретельно продумати купівлі та робити заощадження для досягнення своїх
цілей. Для цього необхідно скласти список всіх джерел доходів членів сім’ї, а у статті
витрат - перерахувати все, за що треба заплатити протягом місяця (квартплата і послуги,
харчування, проїзд, сплата податків і внесків тощо). У плановані витрати слід включити і
заощадження на майбутнє.
Якщо доходи дорівнюють витратам, то бюджет сім’ї слід вважати збалансованим. Якщо

ж передбачувані витрати перевищують доходи, то такий сімейний бюджет має дефіцит і,
в такому випадку, необхідно виключити з планів зайві покупки з метою збалансувати
бюджет та не потрапити у борги.
У плануванні сімейного бюджету можуть допомогти спеціально розроблені з цією
метою мобільні додатки.
3. Практична частина (35 хв)
Раунд І. Допоможіть родині спланувати їхній сімейний бюджет (20 хв).
Загальні відомості і правила: кожна група отримує під свою відповідальність сімейний
бюджет родини, яка складається з двох дорослих і двох дітей шкільного віку. Місячний
дохід цієї родини складає 10 000 гривень.
У ході гри учасники будуть стикатися з завданнями, які будуть стосуватися розподілення
бюджету і потребувати продуманого та зваженого рішення.
Перед початком кожній команді пропонується обрати «економіста» з її складу, який
буде вести підрахунок доходів та витрат із сімейного бюджету сім’ї, за яку вони
відповідають.Головним завданням цієї гри є залишитися в рамках сімейного бюджету
родини і, за можливості, відкласти трохи грошей на «чорний день».
Важлива примітка перед початком: у ході гри учасникам не слід забувати про фіксовані
видатки, такі як витрати на комунальні послуги і купівля продуктів харчування.
Сценарій гри: Починає гру перша за жеребом команда, яка тягне картку. «Економіст»
зачитуєзавдання вголос, після чого команда має хвилину, щоб прийняти рішення. Після
спливу часу «економіст» або інший член команди за бажанням оголошує їхнє фінальне
рішення. В залежності від того, яке рішення обрала команда, тренер або передає право
ходу наступній команді, або оголошує несподівані наслідки їхнього рішення для цієї
родини і потім передає право ходу наступній команді.
Кожна команда має 5 ходів. Після того, як кожна команда зробила 2 ходи, тренер
оголошує наступне: «Холодильник спорожнів, тому настав час відвідати магазин і купити
їжі на місяць. Сума, яка була зазначена у чеку, склала 2500 грн».
Після того, як кожна команда зробила 4 ходи, оголошується наступне: «Настав час
сплатитиза комунальні послуги, сума яких за останній місяць склала 2000 грн».
«Економіст» кожної команди повинен відрахувати ці суми із бюджету сім’ї.Після того, як
остання команда зробила свій п’ятий хід, тренер підводить підсумки та нараховує бали.
Текст на картках (додаток 2):
1.Ви давно мрієте купити новий телефон, а тут якраз тільки-но вийшла новинка від
відомого бренда, яку всі обговорюють. У вас немає всієї суми разом, однак консультант
пропонує вам оформити розстрочку прямо у магазині за невеликі відсотки. Однак для
цього вам треба внести перший платіж – 1000 грн. Ваші дії?

а)Взяти розстрочку, адже телефон дуже бажаний (1000 грн).
б) Відмовитися (безкоштовно).
2. Зранку у понеділок старша дитина почала скаржитися на сильний зубний біль. Ви
підозрюєте, що вона вдає це, аби не йти до школи. Ваші дії?
а) Відвести до зубного лікаря (500 грн).
б) Відвести до школи (безкоштовно).
Якщо команда обрала варіант б), то тренер оголошує: «Насправді дитина дійсно мала
проблеми з зубами, і тому, через затримку та несвоєчасне надання їй медичної
допомоги, лікування обійшлося дорожче. Вам довелося заплатити у лікарні 2000 грн».
3. Ваша дитина випадково влаштувала невеличку пожежу у вітальні, у ході якої згоріли
штори. Ваші дії?
а) Купити нові штори (500 грн).
б) Зшити нові штори із тканини, що вже є у вас вдома, але яка не пасує до кольору шпалер
(200 грн).
в) Вітальня виглядає чудово і без штор (безкоштовно).
4.Ви отримуєте повідомлення, що ваша улюблена тітонька Маріанна, що живе у
іншомумісті, тяжко захворіла. Ваші дії?
а) Відвідати її та купити їй ліки (1000 грн).
б)Переказати гроші на ліки (600 грн).
в) Відвідати її (400 грн).
г) Тітонька Маріанна ніколи не була моєю улюбленою (безкоштовно).
Сьогодні вам пощастило у невеличкому розіграші і ви отримали у подарунок 500 грн!
Сподіваємося, ці гроші стануть вам у нагоді .
6.На шкільному зібранні вчителька просить здати гроші на робочі зошити для класу. Ваші
дії?
а) Здати гроші (100 грн).
б) Наша сім’я сама купить зошити, так буде дешевше (70 грн).
Якщо команда обрала варіант б), то тренер оголошує: «Зошити дійсно коштували
дешевше,однак на дорогу в обидва боки вам все одно довелося витратити 30 грн».
7. Ваша дитина дуже хоче навчитися плавати. Ваші дії?
а) Записати її у секцію (500 грн).
б) Відвести її до басейну один раз (100 грн).
в) Вона навчиться плавати коли поїдемо у відпустку (безкоштовно).
8.Настав час купувати нову резину для машини, адже стара вже надто сильно
стерлася.Ваші дії?
а) Купити нову резину (1500 грн).
б) Купити резину б/у (1000 грн).
в) Не купувати резину (безкоштовно).

Якщо команда обрала варіант в), то тренер оголошує: «Через те, що резина була
непридатна для використання ви потрапили в невеличку аварію. За ремонт машини
довелося заплатити 1500грн, а за відвідування лікарні – ще 500 грн).
9.Вам на телефон прийшло повідомлення, що хтось намагається зробити перевід на
вашу картку у розмірі 20 000 грн. Щоб отримати ці гроші ви повинні оплатити комісію,
яка складає 1000 грн. Ваші дії?
а) Оплатити комісію (1000 грн).
б) Проігнорувати повідомлення (безкоштовно).
Якщо команда обрала варіант а), то тренер оголошує: «Це повідомлення виявилось
шахрайством і ніякі гроші на вашу картку не були переказані. Навпаки, ваша сім’я
втратила гроші».
Вам пощастило і ви знайшли на дорозі купюру номіналом 500 грн. Сьогодні безсумнівно
ваш день!
10.Ваша дитина гралася у дворі і поранила ногу об іржавий цвях, що стирчав із стіни.
Місцепоранення набрякло і болить. Ваші дії?
а) Відвести дитину до лікарні (500 грн).
б) Лікувати дитину народними методами (100 грн).
в) Промити рану і перемотати, сподіваючись, що вона сама загоїться (безкоштовно).
Якщо команда обрала варіант б) або в), то тренер оголошує: «Уночі дитині стало погано і
вам довелося вести її до лікарні. Виявилося, що у рану потрапила інфекція, і вам довелося
витратити2000 грн на її лікування».
11.Усі члени сім’ї зібралися на невеличку нараду і згодилися, що цього року вони хочуть
поїхати у відпустку на море в кінці літа. Ваші дії?
а) Відкласти цього місяця 3000 грн.
б) Відкласти цього місяця 2000 грн.
в) Відкласти цього місяця 1000 грн.
г) Відкласти цього місяця 500 грн.
д) Не відкладати гроші, що, скоріше за все, призведе до неможливості поїздки на море в
кінці літа (безкоштовно).
12. Ваша старша дитина загубила рюкзак, який ви купили зовсім нещодавно, і тепер їй
немаєу чому носити шкільне приладдя. Ваші дії?
а) Купити дитині новий рюкзак (1000 грн).
б) Купити дитині рюкзак б/у (500 грн).
в) Купити дитині міцний пакет BMW, через який з неї, можливо, почнуть насміхатися у
школі (20 грн).
13. У вашої сім’ї зламалася пральна машина. Ваші дії?
а) Купити нову пральну машину в кредит (перший внесок - 2500 грн).
б) Купити пральну машину б/у (1500 грн).

в) Відремонтувати пральну машину (1000 грн).
г) Прати білизну руками (безкоштовно).
Якщо команда обрала варіант г), то тренер оголошує: «Через те, що вашій сім’ї довелося
прати білизну руками, витрати на воду виросли на 200 грн».
Ваша дитина виграла у конкурсі творчих проектів і отримала 500 грн у якості призу.
Вітаємо!
14.Вас запросили на весілля кращої подруги, однак в останню хвилину стало зрозуміло,
щоу вас немає підходящого взуття. Ваші дії?
а) Купити нове взуття (1500 грн).
б) Купити взуття у секонд-хенді (500 грн).
в) Не піти на весілля, що призведе до сварки з кращою подругою (безкоштовно).
15. Репетитор з математики вашої дитини, який їй дуже потрібен, підняв ціну за одне
заняттявдвічі. Ваші дії?
а) Скоротити кількість занять (2000 грн).
б) Знайти більш дешевого репетитора з меншою кількістю гарних відгуків (1500 грн).
в) Доплатити вчительці у школі, яка вашій дитині не подобається, щоб та займалася з нею
(1000 грн).
г) Відмовитися від занять (безкоштовно).
Якщо команда обрала варіант г), то тренер оголошує: «Не маючи репетитора з
математики, дитина не склала екзамен, і вам все одно довелося наймати репетитора,
щоб «підтягнути хвости» - 1000 грн).
16.Ваша дитина принесла з вулиці бездомне маленьке кошеня. Ваші дії?
а) Залишити кошеня, що потягне за собою утрати на його утримання (500 грн).
б) Нагодувати кошеня і відвести у притулок (200 грн).
в) Виставити кошеня на вулицю і купити дитині нову іграшку, щоб заспокоїти її (100 грн).
г) Виставити кошеня на вулицю, що призведе до погіршення відносин з дитиною
(безкоштовно).
17.На курсах підвищення кваліфікація вам знадобилася нова книга. Ваші
дії?
а) Купити книгу в книжковому магазині (500 грн).
б) Купити книгу б/у (300 грн).
в) Купити електронний варіант книги (200 грн).
Ви вирішили почистити зимову куртку і знайшли у її кармані 500 грн. Сьогодні,
беззаперечно, ваш день.
18. У вашій квартирі прорвало трубу. Її було швидко відремонтовано, однак вода
зіпсувалашпалери в одній із кімнат. Ваші дії?
а) Найняти бригаду для ремонту (2000 грн).
б) Переклеїти шпалери самостійно (500 грн).

в) Витерти воду і залишити як є (безкоштовно).
Якщо команда обрала варіант в), то тренер оголошує: «Через вологість шпалери
вкрилися пліснявою і вам знадобилося не тільки переклеювати шпалери, а й виводити
плісняву, що коштувало 800 грн).
19.Клас вашої молодшої дитини відправляється на екскурсію у сусіднє місто. Ваші
дії?
а) Заплатити за екскурсію і дати дитині кишенькові гроші на сувеніри (800 грн).
б) Заплатити за екскурсію (600 грн).
в) Не відпустити дитину на екскурсію, що призведе до погіршення відносин з нею
(безкоштовно).
Підрахунок балів:
- Команда, чий дохід перевищив витрати у ході гри отримує 50 балів.
- Команда, чий дохід і витрати у ході гри зрівнялися отримує 30 балів.
- Команда, чиї витрати перевищили доходи у ході гри отримує 10 балів.
Раунд ІІ. Кредитний розрахунок (15 хв)
Загальні відомості і правила: кожна група отримує картку із завданням. Картки можуть
бути роздані тренером у довільному порядку або витягнуті представниками команди
шляхом жеребкування.
Важлива примітка перед початком: у ході гри учасникам не слід забувати про те, що
витрати сім’ї складаються не лише з регулярних витрат, тому при прийнятті рішення
щодо кредиту треба завжди враховувати «ефект несподіванки» та залишати гроші на
нерегулярні витрати.
Сценарій гри: Завданням команди у ході гри є проаналізувати життєві ситуації, зазначені
на картках, провести підрахунки та відповісти на питання. На виконання завдання
команди отримують 8 хвилин. Після закінчення часу «економіст» кожної команди або
інший представник за бажанням почергово оголошує відповідь на запитання,
обґрунтовуючи її, і, в залежності від правильності рішення, команда отримує бали від
тренера.
Текст на картках (додаток 2):
1. Андрій та Марина живуть у шлюбі вже десять років. Вони мають спільний бюджет і двох
маленьких дітей. Їхній сукупний дохід складає 12 000 гривень в місяць. 8 000 гривень
кожного місяця вони витрачають на комунальні послуги, їжу та оренду квартири. Сім’я
вже давно мріє про машину, і ось одного місяця вони отримують щедру пропозицію. Вони
можуть узяти в кредит 300 000 гривень на п’ять років під 5% річних і нарешті купити
омріяний автомобіль. Чи зможуть вони виплачувати цей кредит і чи слід їм брати його?
Орієнтовний розрахунок: 12 000 – 8 000 = 4 000 грн. – стільки вільних грошей
залишається уАндрія та Марини кожного місяця. (300 000*5%)*5 = 75 000 грн. – відсотки,
які вони будуть зобов’язані виплатити поверх кредиту. 375 000 ÷ 60 = 6250 грн. – сума,

яку Андрій та Марина будуть зобов’язані виплачувати кожного місяця.
Орієнтовна відповідь: Ні, Андрію та Марині не слід брати кредит на таких умовах, тому
вонине зможуть виплачувати його.
2. Наталія живе у щасливих стосунках вже 20 років, протягом яких вона з її партнером
має пайовий бюджет. Її місячний дохід наразі складає 20 000 гривень в місяць. До
спільного бюджету вона віддає 8 000 грн. Наталія вже давно мріє про дачу за містом і
бажає купити її за свої гроші. Чи слід їй взяти у кредит 600 000 грн на 10 років під 5%
річних, щоб здійснити свою мрію?
Орієнтовний розрахунок: 20 000 – 8 000 = 12 000 грн. – стільки вільних грошей Наталія
має кожного місяця. (600 000*5%)*10 = 300 000 грн. – відсотки, які Наталія буде
зобов’язанавиплатити поверх кредиту. 900 000 ÷ 120 = 7 500 грн. – сума, яку Наталія буде
зобов’язана виплачувати кожного місяця.
Орієнтовна відповідь: Так, Наталія може взяти кредит на дачу, адже її фінанси наразі
дозволяють їй виплачувати його.
3. Юрій живе зі своєю партнеркою вже 2 роки. Вони мають роздільний бюджет. Дохід
Юрія щомісячно складає 15 000 гривень. Відповідно до домовленості він сплачує усі
комунальні платежі, що становлять 5 000 грн щомісяця. Також він має машину, на бензин
для якої він щомісяця витрачає 2 000 грн. Юрій хоче взяти у кредит 1 000 000 гривень на
20 років під 7% річних, щоб купити будинок у заможному районі. Чи слід йому це
робити?
Орієнтовний розрахунок: 15 000 – 5 000 – 2000 = 8 000 грн. – стільки вільних грошей
Юрій має кожного місяця. (1 000 000*7%)*20 = 1 400 000 грн. – відсотки, які Юрій буде
зобов’язаний виплатити поверх кредиту. 2 400 000 ÷ 240 = 10 000 грн. – сума, яку Юрій
буде зобов’язаний виплачувати кожного місяця.
Орієнтовна відповідь: Ні, Юрію не слід брати кредит на таких умовах, тому що він не
зможевиплачувати його самостійно.
4. Олена розвелася з чоловіком рік тому. Вони мають спільну дочку, яка наразі проживає
з чоловіком. Місячний дохід Олени складає 24 000 гривень. Вона сплачує 8 000 гривень за
комунальні послуги, оренду квартири та їжу. Також вона відраховує 6 000 гривень на
аліменти. Олена хоче купити свою квартиру і тому вирішила взяти у кредит 800 000
гривень на 10 років під 5% річних. Чи зможе вона оплачувати цей кредит і чи слід їй
брати його?
Орієнтовний розрахунок: 24 000 – 8 000 – 6 000 = 10 000 грн. – стільки вільних грошей
Олена має кожного місяця. (800 000*5%)*10 = 400 000 грн. – відсотки, які Олена буде
зобов’язана виплатити поверх кредиту. 1 200 000 ÷ 120 = 10 000 грн. – сума, яку Олена
буде зобов’язана виплачувати кожного місяця.

Орієнтовна відповідь: Ні, Олені не слід брати цей кредит, адже, в іншому випадку, вона
не буде мати грошей на повсякденні та нерегулярні витрати, що призведе до того, що
жінка можепотрапити у великі борги.
Підрахунок балів:
 Команда, яка дала правильну відповідь і обґрунтувала її розрахунками,
отримує 40балів.
 Команда, яка дала правильну відповідь, але не обґрунтувала її розрахунками,
отримує
30 балів.
 Команда, яка допустила помилку в розрахунках, однак все одно дала
правильнувідповідь, отримує 20 балів.
 Команда, яка дала неправильну відповідь за участь у завданні отримує 10
балів.
4. Підведення підсумків та завершення уроку (7 хв)
Закінчується урок підведенням підсумків (з’ясування, що нового дізналися учасники, і
відповіді на можливі запитання) та підрахунком балів, які набрала кожна команда.
Команда, яка набрала найбільшу кількість балів, нагороджується сертифікатом
переможця (додаток 3), а усіінші команди – сертифікатами учасників (додаток 3).
У разі якщо декілька команд за балами розділили перше місце, можливою є видача
декількох сертифікатів переможця. За наявності вільного часу тренер може попрохати
учасників декількома словами описати їхні враження від інтерактивного уроку.
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Інтерактивний урок
за методикою Street Law
на тему: «Сімейний бюджет»

Поняття «Сімейний бюджет»
Сімейний бюджет – це план прибутків та витрат сім’ї за певний
проміжок часу. Основна мета контролю над власними коштами –
отримати розгорнуту картину своїх фінансів для більш ефективного їх
використання. Безконтрольне використання власних фінансів стає
причиною перевищення витрат над доходами, і, як наслідок, змушує
залізати в борги, брати кредити, що тільки ускладнює ситуацію.

Поняття «Спільний бюджет»
Спільний бюджет - це найпоширеніший тип сімейного бюджету. При
такому способі поділу грошей, всі кошти, зароблені членами сім'ї,
складаються разом, а потім вже вирішується, як і на що їх витратити.

Поняття «Пайовий бюджет»
Спільно-роздільний (пайовий) бюджет в
даний
час
набуває
все
більшої
актуальності. Цей принцип працює краще за
все у випадку, якщо різниця між зарплатами
подружжя незначна. Для цього треба спочатку
розрахувати, скільки грошей родина витрачає
щомісяця на харчування, комунальні платежі,
господарські витрати та інші потреби. Далі ця
сума розподіляється між членами сім'ї в
співвідношенні,
яке
сім'я
вважатиме
справедливим. Таким чином, у кожного
залишаються особисті гроші, які можна
витратити на власний розсуд.

Поняття «Роздільний бюджет»
Роздільний бюджет – це такий тип розподілу грошей, коли кожен
член сім'ї самостійно розпоряджається власними доходами. Рішення
про великі витрати можуть прийматися спільно. Такий тип бюджету є
більше прийнятним серед пар, в яких обоє з подружжя мають досить
високий дохід.

Доходи
Всі сімейні доходи поділяються на два види: грошові і натуральні.
Основними доходами сім'ї зазвичай є грошові, які, у свою чергу,
можна розділити на чотири групи:

1.

Оплата праці членів сім'ї, що включає в себе основну заробітну
плату, всі доплати та винагороди за виконану працю.

2.

Пенсії, допомоги, стипендії та інші соціальні і страхові виплати
членам сім’ї.

3.

Інші доходи, до яких відносяться всілякі винагороди за
нетрудову діяльність (за донорську допомогу, повернення
знахідки тощо), спадщина, отримані подарунки, премії (за
винятком премій за результатами праці), аліменти на утримання,
інші виплати та компенсації за рішенням суду.

Доходи
Основними доходами сім'ї зазвичай є грошові, які, у свою чергу, можна
розділити на чотири групи:

4.

Доходи від домогосподарської та підприємницької діяльності
членів сім'ї, що поділяються на чотири підгрупи:
1. доходи від реалізації с/г продукції особистого підсобного
господарства та сімейного городництва (наприклад, ваша
сім’я продає сусідам молочну продукцію від вашої корови);
2. доходи від операцій з домашнім майном (продаж та здача в
оренду земельних ділянок і приміщень, продаж і здача
напрокат машин тощо);
3. отримані кредити та інші доходи від фінансово-кредитних
операцій (відсотки по вкладах, надання кредиту тощо);
4. доходи від підприємницької діяльності (індивідуального
підприємництва, селянського (фермерського) господарства
та від приватних підприємств членів сім’ї).

Доходи
Натуральні доходи сім'ї можуть бути у вигляді різної продукції
власного домогосподарства, готової продукції підприємств, що
видається ними в рахунок заробітної плати, а також різні матеріальноречові цінності, одержувані членами сім'ї в порядку допомоги,
пожертвування, дарування тощо. Натуральні доходи при їх додаванні
до грошових доходів оцінюються за середніми ринковими цінами в
даному регіоні на дату отримання цих натуральних доходів.

Планування сімейного бюджету
Планування сімейного бюджету - це прогнозування змін доходів і
витрат сім'ї на майбутній період, визначення організаційноекономічних і фінансових заходів щодо збалансованості доходів і
витрат, отримання та ефективному використанню сімейних
накопичень.

Планування сімейного бюджету
Планування сімейного бюджету здійснюється в наступному порядку:
1.

Прогнозування доходів сім'ї;

2.

Прогнозування витрат сім'ї;

3.

Зіставлення майбутніх доходів і витрат, їх балансування і
регулювання за допомогою пошуку додаткових джерел
доходів і визначення заходів щодо скорочення витрат сім'ї;

4.

Визначення та розподіл очікуваних сімейних накопичень.

Планування сімейного бюджету
Кожна доросла людина повинна розуміти, що, окрім регулярних
витрат (оплата комунальних послуг, купівля їжі, поповнення
мобільного телефону), можливі також і нерегулярні (епізодичні)
витрати - покупка меблів, побутової техніки та електроніки.

Планування сімейного бюджету
Ми завжди повинні знати, яка сума знаходиться у нас в кошику. Так
легше контролювати витрати і в чомусь обмежувати себе, щоб не
сталося ситуації, коли на всякі дрібниці пішла добра половина
зарплати.

Планування сімейного бюджету
Для більш ефективного контролю витрат потрібно завести три
списки:

1.

Необхідні покупки (їжа, плата за комунальні послуги,
транспортні витрати, одяг тощо);

2.

Покупки, які потрібно зробити, але які не є обов'язковими,
протягом поточного місяця;

3.

Придбання предметів, які не відносяться до необхідних,
але володіння, якими приносить нам задоволення. Цей
список індивідуальний;

Планування сімейного бюджету
Основними способами захисту від небажаних явищ є:
1.

Планування майбутніх доходів на випадок втрати
працездатності або втрати роботи, падіння бізнесу;

2.

Забезпечення мінімально необхідного захисту свого
здоров’я (наприклад, наявність медичного страхування);

3.

4.

Страхування майна (житла, автомобіля, дачі тощо);
Обережне ставлення до систем
власності при взятті кредитів;

застави

особистої

Висновки
Для того, щоб ефективно використовувати свої доходи, сім'я повинна
правильно скласти свій бюджет, ретельно продумати купівлі та робити
заощадження для досягнення своїх цілей. Для цього необхідно
скласти список всіх джерел доходів членів сім’ї, а у статті витрат перерахувати все, за що треба заплатити протягом місяця (квартплата
і послуги, харчування, проїзд, сплата податків і внесків тощо). У
плановані витрати слід включити і заощадження на майбутнє.

Висновки
Якщо доходи дорівнюють витратам, то бюджет сім’ї слід вважати
збалансованим. Якщо ж передбачувані витрати перевищують доходи,
то такий сімейний бюджет має дефіцит і, в такому випадку, необхідно
виключити з планів зайві покупки з метою збалансувати бюджет та не
потрапити у борги.
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