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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Розвиток ринкової економіки передбачає активну участь громадян в різних 

сферах фінансового життя країни. В усіх соціально – економічних процесах, що 

відбуваються в нашій країні зростає роль сім’ї. Саме у родині закладаються основи 

буття людини, її моральні та світоглядні якості, формуються навички вмілого 

господарювання. Фінансова грамотність допомагає домогосподарствам ефективно 

планувати і використовувати особистий бюджет, приймати рішення у сфері 

фінансів, виходячи зі своїх інтересів; орієнтуватися в послугах і продуктах, що 

пропонуються фінансовими установами. 

Разом з тим, кожна сучасна людина намагається убезпечити себе та свою 

родину від негативних наслідків економічних коливань, створюючи особисту 

систему фінансової безпеки. Це обумовлює необхідність формування в учнів 

основної школи знань та практичних навичок з питань фінансової грамотності, що 

є  основою фінансової безпеки. Від рівня фінансових знань залежить економічний 

добробут кожного громадянина, родини і суспільства в цілому. 

Досвід розвинених країн показує, що підвищення рівня фінансової 

грамотності населення необхідно починати з ознайомлення школярів із даними 

питаннями якомога раніше. 

 

Програма навчального курсу «Родинні фінанси» пропонується для вивчення 

учнями 5 класу і розрахована на один рік вивчення за двома варіантами: А – 17 

годин, Б – 35 годин. 
 

Метою курсу є підвищення рівня фінансової грамотності учнів 5 класу 

шляхом ознайомлення з основами управління родинними та власними фінансами, 

формування навичок раціонального використання фінансових ресурсів родини.  

Головними завданнями курсу є: 

- ознайомити учнів з основними поняттями навчального курсу; 

- сформувати цілісне уявлення про роль родини у системі фінансово-

економічних відносин; 

- ознайомити учнів з основними правилами ведення родинних та особистих 

фінансів, правилами формування особистого бюджету; 

- формувати вміння раціонального використання власних та родинних фінансів; 

- навчати приймати раціональні фінансові рішення; 

- формувати навички збільшення заощаджень, забезпечення фінансової безпеки 

родини. 

Після вивчення курсу «Родинна економіка» учні: 

- ознайомляться з  теоретичними основами ведення родинних та особистих 

фінансів; 

- знатимуть основи сімейного господарювання; 

- умітимуть аналізувати бюджет родини і складати особистий фінансовий план; 

- знатимуть як ефективно використовувати кошти, правильно розподіляти 

бюджет, створювати заощадження; 

- розумітимуть роль родини як учасника фінансово-економічних відносин. 
 

 

 



Структура курсу 

 

Програма курсу будується за такими змістовими лініями: 

 

Розділ I. ФІНАНСИ ЯК ЗАСІБ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ  

Розділ II. БЮДЖЕТ РОДИНИ І ОСОБИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 

Розділ III. СІМЕЙНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Розділ IV. РОДИНА – УЧАСНИК СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Навчальний курс має прикладний характер. Програма передбачає 

використання діяльнісного підходу при навчанні учнів. Практичні роботи, 

навчальні ігри, проекти є важливою складовою занять і дозволяють їм не лише 

краще запам’ятати вивчений матеріал, а й стати активними учасниками 

змодельованих навчальних ситуацій. Це дасть можливість сформувати в школярів 

навички, необхідні для забезпечення власного економічного добробуту і добробуту 

своєї родини. 

 

 

  



Навчальна програма «РОДИННІ ФІНАНСИ»  

17 (35) годин 
 

№ 

з/п 

К-ть 

годин 

Назва теми, 

зміст навчального матеріалу 

Державні вимоги до 

рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів А Б 

 

Розділ І. ФІНАНСИ ЯК ЗАСІБ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ РОДИНИ 

 

1. 1 2 Тема 1. Сім’я як суб’єкт домашнього 

господарювання. 

Домашні господарства та їх види.  

Відмінності понять «домашнього господарства» і 

«родини».  Вартість домашньої праці. Розподіл 

обов’язків у родині. 

Учень/учениця: 

характеризує  поняття 

«домашнє господарство»; 

називає види домашніх 

господарств; 

визначає відмінності 

домашнього господарства і 

родини; 

розуміє необхідність розподілу 

домашніх обов’язків 

2. 1 2 Тема 2. Потреби та їх види. Економічні потреби 

та інтереси родини.  

Потреби: визначення та види. Які бувають 

економічні потреби. Що впливає на виникнення 

потреб. «Хочу» і «можу». Економічні інтереси.  

Відповідність задоволення потреб можливостям 

родини. 

Учень/учениця: 

характеризує поняття 

«потреби»; 

розрізняє першочергові та 

другорядні потреби; 

визначає можливості  родини 

щодо задоволення різних видів 

потреб 

3. 1 3 Тема 3. Товари та послуги, що задовольняють 

потреби.  

Товари та послуги особистого та загального 

користування.  

Задоволення від споживання товарів і послуг. 

Фінансові послуги. 

Учень/учениця: 

розуміє обмеженість ресурсів 

родини для задоволення усіх 

потреб; 

розрізняє товари та послуги; 

наводить приклади фінансових 

послуг 

 

4. 1 1 Практична робота  №1. «Що потрібно для 

забезпечення добробуту родини?»  

 

Учень/учениця: 

аналізує потреби різних родин ; 

визначає можливості їх 

задоволення на прикладах 

 

 

Розділ ІІ. БЮДЖЕТ РОДИНИ ОСОБИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  

 

5. 1 2 Тема 4. Поняття про родинний бюджет.  
Фінансові ресурси родини. Доходи родини та їх 

види. Розподіл фінансових засобів. Бюджет: 

співвідношення доходів та витрат. Планування 

сімейного бюджету. Раціональне використання 

фінансових ресурсів родини. 

Учень/учениця: 

розпізнає поняття «родинний 

бюджет», «фінансові ресурси», 

«доходи», «видатки»; 

називає види доходів родини; 

обчислює та аналізує родинний 

бюджет 

6.  2 4 Тема 5. Власний бюджет.  
«Кишенькові гроші». Доходи та витрати дітей. 

Планування витрат школяра. Заощадження як спосіб 

нагромадження необхідної суми грошей. 

Досягнення особистих цілей. Як реалізувати 

Учень/учениця: 

знає складові власного бюджету;  

уміє визначати фінансові цілі та 

складати особистий бюджет; 

розуміє сутність заощаджень 



особистий фінансовий план.   

7. 1 1 Моделююча вправа. «Плануємо видатки на родинне 

свято».  
Учень/учениця: 

уміє визначати складові витрат 

на родинне свято; 

складає калькуляцію витрат 

 

Розділ ІІІ. СІМЕЙНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

8. 1 2 Тема 6. Гроші в житті родини.  

Грошові операції домашніх господарств.  Платіжні 

засоби і форми в сімейній економіці.  

Учень/учениця: 

характеризує  основні платіжні 

засоби і форми; 

називає  основні функції грошей; 

розрізняє види грошей 

 

9. 2 3 Тема 7. Запозичення та заощадження родини. 

Банк – фінансово-кредитна установа.  

Види кредитів, що використовуються родинами. 

Способи заощадження грошей родини. 

Учень/учениця: 

розповідає  про кредити та їх 

основні види; 

називає способи заощаджень; 

розуміє, як працюють банківські 

установи; 

усвідомлює  роль заощаджень 

для добробуту родини 

 

10. 1 3 Тема 8. Сімейне підприємництво.  
Види сімейної підприємницької діяльності. 

Особливості господарювання та отримання доходів 

сімей у міській та сільській місцевості. 

 

 

Учень/учениця: 

наводить приклади 

підприємницької діяльності; 

характеризує основні види 

сімейної підприємницької 

діяльності; 

розуміє роль підприємницької 

діяльності для добробуту родини 

 

11. 1 2 Проект. «Перспективні напрямки сімейного 

бізнесу». 

 

Учень/учениця: 

наводить приклади сімейних 

підприємств; 

обирає можливі види 

підприємництва у своїй 

місцевості 

 

 

Розділ IV. РОДИНА – УЧАСНИК СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

12. 1 3 Тема 9.  Податки – обов’язкові платежі 

родинного бюджету. 
Роль податків у житті родини та громади.  

Загальнодержавні і місцеві податки. Податки, що 

сплачує родина. 

Учень/учениця: 

називає різні види податків; 

розуміє роль податків у 

фінансовій системі країни, 

громади та власному житті 

13. 1 2 Тема 10. Фінансова допомога родині від держави 

та недержавних організацій.  

Взаємодопомога людей. Пенсії, стипендії та інші 

форми державної допомоги. Допомога родині з боку 

благодійних та громадських організацій. 

Волонтерство.  

Учень/учениця: 

розповідає про взаємодопомогу 

людей;  

знає, що таке пенсії, стипендії, 

допомога при народженні 

дитини; 

порівнює різні види фінансової 

допомоги; 



розуміє, що таке волонтерство та 

його значення для суспільства 

14. 1 2 Практична робота №2. «Сплачуємо податки». 

 
Учень/учениця: 

усвідомлює необхідність сплати 

податків кожним громадянином; 

обчислює ставку податку від 

певної суми грошей 
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