
  



 
 
  





 
 
  



 
  





 
 

 
 
  



 
 



Фінансова 
грамотність 
молоді
На сьогодні питання 
фінансової грамотності 
молоді є дуже 
актуальним. Україна
зайняла останнє місце в зайняла останнє місце в 
рейтингу фінансової
грамотності населення. 
згідно результатам
дослідження, 
проведеного USAID. 
Найнижчим є рівень
фінансової грамотності
у людей у   віці 18-24 
роки (10,6 бала проти
12,1 у віковій групі 25-34 
роки).









1. Гроші люблять
рахунок

Так, гроші потрібно вміти
рахувати, це аксіома. 
На перший погляд
здається, що достатньо
не витрачати зайвого, але
в результаті в кінці місяця
ми не знаємо, кудими не знаємо, куди
діваються гроші, а в кінці
року дивуємось, 
що заробили й розтратили
кругленьку суму, наче
її й не було.

Можливо, враховувати
кожну копійку не варто, 
але основні статті витрат
повинні бути визначені
з точністю до 10 гривень. 



2. Доходи мають
бути більші, ніж
витрати
Які б не були доходи, 
потрібно так планувати
витрати, щоб
залишалась деяка сума 
грошей для 
заощаджень. Хочетьсязаощаджень. Хочеться
витрачати більше —
потрібно більше
заробляти, але завжди
з кожного доходу 
щонайменше 10% 
відкладати для 
створення фінансового
резерву. Молоді люди 
можуть собі дозволити
відкладати мінімальну
суму.



3. Фінансова 
подушка 
повинна бути 
у кожного
Коли ми маємо
заощадження, 
ми відчуваємо себе більш
впевненими, стикаючись
зі складними ситуаціями
в житті. Важливов житті. Важливо
щомісяця відкладати
частину прибутку для 
створення фінансової
подушки.Розмір
щомісячних заощаджень
залежить від заробітку, 
цілей, часу та суми, яку 
необхідно зібрати. Надалі
заощаджені гроші можна
вигідно інвестувати, щоб
отримувати пасивний
дохід.



4. Без 
копійки
не буде гривні

Розумна економія грошей 
повинна бути завжди, 
навіть коли грошей 
вистачає, не варто
викидати навіть копійки
на вітер.Щодня
ми витрачаємо невеликі
суми на різні дрібниці, 
якими майже
не користуємось, або
якими майже
не користуємось, або
просто викидаємо.

Лампочки, які працюють
серед ясного дня, спалюють
копійку за копійкою. 
З водою, яка капає з погано 
закритого крана, теж
витікають наші гроші. 
Тільки на комунальних
послугах можна заощадити
50-100 гривень щомісяця, 
а загальна економія на рік
може досягти 1000 гривень. 
На різні дрібниці, без яких
можна обійтись, 
ми витрачаємо за рік
ще більше.



6. Купуючи речі
в кредит, 
ми змушені більше
працювати
Гроші в кредит нагадують
товар, який ми беремо
в оренду й платимо 
за використання. Взявши 
кредит, людині доводиться 
більше працювати. Крім того, 
людина з боргами завжди
знаходиться в зоні ризику, 
людина з боргами завжди
знаходиться в зоні ризику, 
тому що неможливо
передбачити майбутнє.

Неприємно опинитись
в ситуації, коли половина 
заробленого декілька років
підряд витрачається
на відсотки
за кредитом. Завжди слід
порівнювати переваги
та недоліки, перш ніж
зважитись позичити гроші
під відсотки. Крім того, 
необхідно порівнювати різні
кредити, щоб
не переплачувати зайвого.



7. Фінансове
планування
важливе
Кожна людина має
планувати свій бюджет 
хоча б для того, щоб
зрозуміти, 
чи не витрачається частина
грошей марно. У цьому вам 
можуть допомогти
спеціальні програми для спеціальні програми для 
ведення домашньої
бухгалтерії, які можна
встановити на комп’ютер
чи смартфон. Використання
таких програм суттєво
спростить завдання, адже
вам не доведеться нічого
вигадувати самостійно, 
а розумний софт усе порахує
за вас. Головне—
не забувайте вносити туди
ВСЕ: і доходи, і будь-які
витрати, навіть дріб’язкові.







Існують також певні правила 
поводження з банківською карткою







Будьте фінансово грамотними
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