Проблемна група «Юридична клініка практичного права» Донецького
національного університету імені Василя Стуса
ГРА «СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ»
Мета гри:
 ознайомити молодь з поняттям та змістом сімейного бюджету;
 навчити дітей цінувати гроші, раціонально планувати свої витрати;
 показати, що кошти необхідні не лише для задоволення власних потреб та
бажань, а окреслити сфери, постійне фінансування яких є першочерговим для
нормального функціонування сім’ї.
ПРАВИЛА ГРИ:
Кількість учасників: від 2 до 4 ( 2 дітей, 2 дорослих). Гра рекомендована для сім’ї з
дітьми шкільного віку (як спосіб ознайомлення зі складовими сімейного бюджету)
та для учасників юридичних клінік (як ознайомлення зі структурою сімейного
бюджету та матеріал для використання в просвітницькій діяльності).
Ігрове поле розділене на 30 комірок (3 види комірок – кожної по 10)
Комірка «Особисті витрати»

Комірка «Спільні витрати»

Комірка «Приз»

Кожна комірка пов’язана з карткою аналогічної назви (коло в правому нижньому
кутку комірки відповідає кольору картки). Потрапляючи в певну комірку, гравець
дістає відповідну картку – того кольору і того номеру, які вказані в комірці.
Учасники самостійно вирішують черговість ходів (тобто, хто буде ходити першим,
хто другим і тд). Мають бути пройдені усі комірки, адже метою є розгляд кожного
аспекту сімейного бюджету. Якщо гравець А потрапляє в комірку №1, то В – в
комірку №2, С – в комірку №3, D – в комірку №4, а далі гравець А переходить в
комірку №5 і тд.
Поле побудоване так, що кожен учасник гри отримає приблизно однакову кількість
завдань, заохочень тощо (тобто, пройде комірки усіх видів).
Усі гравці отримують початку суму 2000 грн, для оплати особистих витрат (комірки
«особисті витрати»). Протягом гри вони можуть примножити цю суму, виконуючи
завдання. Виграє той, хто зможе вдало розпланувати отримані на початку гри та
зароблені протягом гри кошти на власні потреби та потреби сім’ї та після
проходження усіх комірок зможе заощадити 20% від першочергової суми.
Картки:
 «Спільні витрати» містять завдання, пов’язані зі складовими сімейного
бюджету. Наприклад, порахувати за зразком комунальні послуги, скласти
список продуктів, які необхідно придбати тощо.
При цьому мета завдання полягає не в точності розрахунків, а в ознайомленні
гравця з поняттям комунальних послуг як таких та з тим фактом, що щомісячно на

них має витрачається певна сума, а отже, вона має бути врахована при плануванні
реального сімейного бюджету.
Всього карток 10: 9 з відповідними завданнями, а 1 чиста («власна картка»), у яку
гравці можуть вписати своє завдання відповідно до особливостей їхнього сімейного
бюджету або ж не вписувати нічого.
За виконання кожного завдання гравець отримує заохочення – 10% від суми,
отриманої в результаті підрахунків (кошти резервного рахунку гри). Це є
додатковим прибутком для витрат на комірках «Особисті витрати».
Не обов’язково, щоб усі завдання виконували діти, на яких і спрямована гра. Якщо,
наприклад, комунальні послуги буде рахувати дорослий, то дитина, спостерігаючи
за цим процесом та аналізуючи коментарі дорослого, теж може отримати нове
знання для себе.
 «Особисті

витрати»

-

спрямовані

на

планування

раціонального

використання особистих коштів для задоволення власних потреб та інтересів.
Загальна картка – перелік усіх видів особистих витрат, запропонованих грою. Її
мета полягає в тому, що учасник гри заздалегідь міг розрахувати відповідність
власних коштів та бажаних витрат.
Картка «Особисті витрати» поділена на дві частини: одна спрямована на
задоволення інтересів конкретного члена сім’ї, інша – на задоволення певного
інтересу сім’ї в цілому. Гравець може обрати лише одне заохочення з двох
запропонованих.
Право ходу в комірці «Особисті витрати» можна обмінювати, оголосивши аукціон.
Мета аукціону:
-

Продати право ходу;

-

Обміняти на вже «куплене» в категорії «Особисті витрати»

-

Обміняти на майбутній хід «Особисті витрати» або «Приз»

Від ходу «Особисті витрати» можна відмовитися, тобто нічого не купувати.

 «Приз» - можуть містити як позитивний для гравця вміст (наприклад,
непередбачувані прибутки – отримання подарунку, премії на роботі/стипендії
за успішне завдання тощо), так і негативний вміст (непередбачувані витрати
– поломка пральної машини, на ремонт якої потрібно виділити кошти,
телефону тощо).
Мета цього різновиду карток: показати, що не завжди можна точно розрахувати
прибутки/витрати, тому має бути «запасний гаманець».

Поле для гри, шаблони карток та купюр для розрахунку додаються у
презентації (Дидактичний матеріал_ДонНУ імені Василя Стуса)

Проблемна група «Юридична клініка практичного права» Донецького
національного університету імені Василя Стуса
ДОДАТКИ
Загальна картка «Особисті витрати»
Можливі витрати (можна вибрати лише один)
Варіант 1
Варіант 2
Провести День сім’ї
Сертифікат на проведення Дня
(похід в розважальний центр,
вашої мрії в заміському
кімнату розваг, в кінотеатр та
комплексі зі SPA-кімнатою,
ресторан тощо)
басейном, аквапарком та
барбекю (для однієї людини)
Поїздка всією сім’єю на природу Поїздка в Карпати з
в заміський комплекс на два дні класом/трудовим колективом
з ночівлею (в суму включено
на два дні.
проживання, харчування,
знаряддя для риболовлі за
бажанням).

Вартість
2000 грн

2000 грн

Абонимент на відвідування
спортзалу/ спортивної секції чи
гуртка

Покупка спортивного приладдя 600 грн
для занять спортом вдома для
усіх членів сім’ї.

Сертифікат на проведення дня в
салоні краси

Похід сім’єю в торговельний
центр для покупки речей за
вигідними цінами (розпродаж
сезонного одягу).
Оновлення кухонного
приладдя

1000 грн

Майстер-клас з улюбленої
справи (куховарство, танці,
малювання, вишивання тощо).
Можна зазначити свій варіант.

Відвідування зоопарку/музею
всією сім’єю.

400 грн

Сертифікат на вибір:
Риболовля
Боулінг
Більярд
Картинг
Ковзани
Ролики
Білети в театр

Сертифікат на поїздку на конну 500 грн
ферму для усієї сім’ї.

Покупка бездротових
навушників та аксесуарів для
телефону

1500 грн

Білети на футбол/хокей тощо.
Витратити кошти на власний
розсуд.

Зробити сюрприз для всієї
сім’ї.

500 грн

Покупка смаколиків та перегляд
улюбленого фільму вдома всією
сім’єю

Покупка улюблених ласощів та
прогулянка з друзями

500 грн

Курси підвищення кваліфікації/
навчальні курси (оплата за
місяць)

Оновлення домашньої
бібліотеки

ДОДАТОК 1
Таблиця для підрахунку суми за комунальні послуги (тарифи станом на
червень 2021 р.)

Послуга
Електроенергія
Постачання
природного газу
Розподіл природного
газу
Тепл. енергія
Гаряча вода
Холодна вода
Водовідведення
Поводження з ПВ
Управління
будинком

Тариф

Попередні
показники

Поточні
показники

Сума
для
сплати

1.6800
7.9900
2.0160
2.0800

8.5680
26.8500
6.4200

ДОДАТОК 2
Таблиця для складання меню для всієї сім’ї та списку продуктів на тиждень
День тижня
Понеділок

Меню на тиждень
1) Сніданок

2) Обід

3) Вечеря

4) Перекуси

Продукти, які необхідно
придбати

Вівторок

1) Сніданок

2) Обід

3) Вечеря

4) Перекуси

Середа

1) Сніданок

2) Обід

3) Вечеря

4) Перекуси

Четвер

1) Сніданок

2) Обід

3) Вечеря

4) Перекуси

П’ятниця

1) Сніданок

2) Обід

3) Вечеря

4) Перекуси

Субота

1) Сніданок

2) Обід

3) Вечеря

4) Перекуси

Неділя

1) Сніданок

2) Обід

3) Вечеря

4) Перекуси

Разом: ______грн.
ДОДАТОК 3
Таблиця для складання списку необхідної побутової хімії на місяць

Загальна побутова хімія

Ціна

Пральний порошок
Миючі засоби
Інше…

Засоби індивідуального
вжитку
Для члена сім’ї А:
Для члена сім’ї В:
Для члена сім’ї С:
Для члена сім’ї Д:
Разом: _______грн
ДОДАТОК 4
Таблиця для визначення витрат на зовнішній вигляд та догляд за собою

Член сім’ї

Витрати

Сума

Одяг/взуття

Засоби
догляду за
собою
(косметика і
тд).

Відвідування Інше
перукаря/майс
тра
манікюру/кос
метолога/ліка
рів тощо

Гравець А

Гравець В

Гравець C

Гравець D

РАЗОМ: _________грн

25

26

24

ЗАВДАННЯ

23

22

21

19

18

ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ

20

16

ЗАВДАННЯ

15

Поле для гри

27

14

СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ

28

17

ЗАВДАННЯ

13

29

12

ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ

30

11
ЗАВДАННЯ

1
СТАРТ

2

ЗАВДАННЯ

3

4

5

ЗАВДАННЯ

6

7

8

9

10

Оплата комунальних послуг

Зовнішня сторона

2

є обов’язковим щомісячним
платежем.
За допомогою Додатка 1, а також
платіжок про оплату комунальних
послуг, які щомісячно приходять на
Вашу домашню адресу, порахуйте,
скільки коштів витрачає Ваша сім’я
на оплату комунальних послуг.
Порівняйте цю суму із рахунками за
останні 6 місяців.

5
Складання списку продуктів
харчування
Скласти меню для всієї сім’ї на
тиждень (за зразком – Додаток 2).
На основі якого визначити необхідні
для покупки продукти.

Картки «Спільні витрати»

Внутрішня сторона

8
Побутова хімія
Складіть список необхідної побутової
хімії на місяць (для усіх членів сім’ї) –
Додаток 3.

11
Покупка продуктів харчування
Порахуйте споживчий кошик Вашої
сім’ї на тиждень (на основі
складеного списку продуктів). Його
вартість помножте на 4 (за
бажанням можна одразу порахувати
споживчий кошик на місяць).

також потребує належного догляду.
Тому на нього із сімейного бюджету
теж виділяється певна сума, яку Ви
можете визначити самостійно по
запропонованій таблиці:
Потреба

14

Ціна

Їжа
Іграшки
Відвідування ветеринара
Шампунь, щітка, аксесуари

Разом: ____ грн

Транспорт
Необхідно порахувати, скільки Ваша
сім’я витрачає щомісячно на
транспорт (проїзд в громадському
транспорті або обслуговування
власного автомобіля).

17

Картки «Спільні витрати»

Ваш домашній улюбленець

Оплата Інтернетпослуг/телебачення ,
мобільного рахунку.

20

Назвіть Вашого оператора надання
Інтернет-послуг, підключення
телебачення, мобільного оператора.

Порахуйте, скільки в місяць члени
Вашої сім’ї витрачають на перекуси
НЕ вдома, на похід в магазин для
покупки хліба, води, улюбленого
снеку тощо. Скільки чашок
кави/чаю Ви купуєте щомісячно?

23

25

Визначте суму, яку Ваша сім’я
планує витратити на покупку одягу,
засоби догляду за собою тощо в
цьому місяці (Додаток 4).

Власна картка

26

Картки «Спільні витрати»

Зовнішній вигляд. Догляд за
собою

Провести День сім’ї
(похід в
розважальний
центр, кімнату
розваг, в кінотеатр
та ресторан тощо)

Сертифікат на
проведення Дня
вашої мрії в
заміському
комплексі зі SPAкімнатою,
басейном,
аквапарком та
барбекю (для
однієї людини)

Вартість: 2000 грн

Поїздка всією
сім’єю на природу
в заміський
комплекс на два
дні з ночівлею (в
суму включено
проживання,
харчування,
знаряддя для
риболовлі за
бажанням).

4
Поїздка в Карпати
з класом/трудовим
колективом на два
дні.

Вартість: 2000 грн

Картки «Особисті витрати»

1

7
Абонимент на
відвідування
спортзалу/
спортивної секції
чи гуртка

Покупка
спортивного
приладдя для
занять спортом
вдома для усіх
членів сім’ї.

Вартість: 600 грн

10
Сертифікат на
проведення дня в
салоні краси

Похід сім’єю в
торговельний
центр для
покупки речей за
вигідними цінами
(розпродаж
сезонного одягу).

Вартість: 1000 грн

Покупка
бездротових
навушників та
аксесуарів для
телефону

Оновлення
кухонного
приладдя

Вартість: 1500 грн

Сертифікат на
вибір:
✓ Риболовля
✓ Боулінг
✓ Більярд
✓ Картинг
✓ Ковзани
✓ Ролики
✓ Білети в театр
✓ Білети на
футбол/хокей
тощо.

16
Сертифікат на
поїздку на конну
ферму для усієї
сім’ї.

Вартість: 500 грн

Картки «Особисті витрати»

13

19
Майстер-клас з
улюбленої справи
(куховарство,
танці,
малювання,
вишивання
тощо).
Можна зазначити
свій варіант.

Відвідування
зоопарку/музею
всією сім’єю.

Вартість: 400 грн

22
Витратити кошти
на власний
розсуд.

Зробити сюрприз
для всієї сім’ї.

Вартість: 500 грн

Покупка
смаколиків та
перегляд
улюбленого
фільму вдома
всією сім’єю

Покупка
улюблених
ласощів та
прогулянка з
друзями

Вартість: 500 грн

29
Курси
підвищення
кваліфікації/
навчальні курси
(оплата за місяць)

Оновлення
домашньої
бібліотеки

Вартість: 500 грн

Картки «Особисті витрати»

28

3

6
У цьому місяці Ви
отримали премію/
грошову винагороду
за успішне навчання
500 грн

Картки «Приз»

Ви виграли в лотерею
100 грн

9
Несподівано вдома
зламалася пральна
машинка. Потрібно
викликати майстра та
оплатити ремонт

- 500 грн

12
Ваш знайомий
нарешті віддав Вам
500 грн, які позичав
місяць назад

15

18
Зламався годинник на
кухні. Потрібно його
замінити
- 100 грн

Картки «Приз»

Ви несподівано для
себе знайшли 200 грн
у кишені піджака,
який давно не
одягали

21
Вас запросили на
день народження.
Потрібно купити
подарунок
- 300 грн

24
Оновлення
домашньої
аптечки/непередбачу
вані витрати на ліки
- 500 грн

На батьківських
зборах у школі
попросили здати на
ремонт кабінету

- 200 грн

30
Ваш друг згадав, що у
Вас День ангела.
Приємний грошовий
подарунок у вигляді
300 грн.

Картки «Приз»

27

Шаблони купюр для
розрахунку в грі та
їх кількість

1000

10 купюр ( 10000 грн)

500

20 купюр ( 10000 грн)

200

25 купюр ( 5000 грн)

100

40 купюр ( 4000 грн)

50

10 купюр ( 500 грн)

20

10 купюр ( 200 грн)

10

20 купюр ( 200 грн)

5

20 купюр ( 100 грн)

