




Коханий, ти скоро станеш татом!

Я найщасливіший чоловік у світі!!!



Я так хочу, щоб у нашої дитини 
було все найкраще!

Ромчику, глянь-но, 
який гарний візочок... 



Ой, яка маленька модниця!..

А це – найкращий садочок у нашому місті. 
Правда ж, ми віддамо дитину туди?



Кохана, я теж хочу, 
щоб наш малюк мав усе найкраще.

Які ви молодці, що вже думаєте 
про майбутнє свого малюка.



Я хочу спланувати життя 
нашої сім’ї з дитиною.

Це правильно. 
Тоді скажіть: що для вас найважливіше?

Аби дитина була здоровою, 
щасливою, гармонійно розвивалася, 

щоб мала все необхідне.



Саме це повинно визначати формування вашого нового бюджету.

Порівняймо ваші бюджети 
до народження дитини та після. 



оренда житла – 2700 грн. харчування – 2000 грн.

банківський депозит – 1800 грн. 

витрати на дитину – 2000 грн.

мобільний зв’язок – 200 грн.

оренда житла – 2700 грн. банківський депозит – 1800 грн.

одяг і взуття – 1500 грн.

мобільний зв’язок – 200 грн. 
одяг і взуття – 1700 грн.

проїзд – 200 грн. 

проїзд – 200 грн. 

розваги – 400 грн. 

харчування – 2000 грн.

розваги – 2200 грн. 

Разом – 10800 грн.

Разом – 10800 грн.

Бачу, ви вже дослухалися до моїх порад 
і переглянули свій бюджет, 

але після народження дитини 
він знову зміниться. 



То нам треба відмовитися 
від більшості розваг?

Багато розваг 
не потребують значних витрат.

прогулянка парком

перегляд фільмів удома

читання

йога для вагітних 
на dvd



До речі, ми ж отримаємо від держави 
допомогу при народженні дитини. 

Як нам її краще використати?

Частину можна покласти 
на довгостроковий депозит.

Це тобі, синку, на освіту!



Ви можете обрати депозит із капіталізацією відсотків або без неї.

Подивіться, як нараховуються 
прості відсотки.

За способом нарахування відсотків розрізняють депозити з капіталізацією 
відсотків (складні відсотки) та без капіталізації відсотків (прості відсотки). 

Прості відсотки нараховують раз на рік на початкову суму депозиту.
Якщо відсотки нараховують із капіталізацією, 

зароблений за рік дохід реінвестується на 
банківський рахунок на початку наступного 

року. Таке нарахування складних відсотків може 
відбуватися щорічно (яку нашому прикладі) 

або за будь-який інший період.



Погляньте, скільки Ви отримаєте через десять років.

«Прості відсотки»
Сума нарахованих відсотків за рік = Річна відсоткова ставка * Сума депозиту 

Сума нарахованих відсотків за рік = 10% * 10000 = 0,1 * 10000 = 1000 (грн)





Через 10 років матимете 20 тисяч гривень 
до початкової суми депозиту додаємо суму нарахованих відсотків 

«10 тисяч +10 тисяч = 20 тисяч»

Давайте подивимось, 
як нараховуються складні відсотки.

«Складні відсотки» 
Сума нарахованих відсотків за рік = Річна відсоткова ставка (10%) 

Сума депозиту на початок кожного року.
Нараховані відсотки за попередній рік 

додаються до суми депозиту.





Щороку розмір нарахованих складних відсотків зростає.

Через 10 років матимете 
майже 26 тисяч гривень.

Так, гроші нам потрібні, 
адже народження дитини – це великі витрати! 

Та й ми стільки всього запланували! 



Пологи, ліжечко, підгузки... 
Садочок, школа...

Але ж ви встигли щось заощадити 
впродовж року?

Так, за рік ми зібрали 
понад 20 тисяч гривень!



Ми щомісяця відкладали 
20% нашого доходу!

Які ви молодці! 
Тепер розумно витрачайте ці гроші.

Пам’ятка для батьків:

–  Робіть лише продумані витрати. Поцікавтесь 
у друзів, що для них було найкориснішим.

–  Економте. Порівнюйте ціни на певний товар 
у різних магазинах.

–  Не купуйте багато одягу для немовлят. 
Діти ростуть дуже швидко.

–  Не відмовляйтеся від дитячих речей, які 
пропонують родичі та друзі.

–  Продавайте те, що вже не потрібне 
(наприклад, через Інтернет).

–  Плануйте бюджет, щоб контролювати витрати.
–  Користуйтеся інтернет-форумами для батьків. 



До речі, у твоєї сестри 
є дуже симпатичний візочок.

Правильно, 
краще інвестувати в майбутнє! 








