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Мiй сии народився у 1<и1всы<ому пологовому будин1<у N°7 здоро
вим i )I<иттерадiсним хлопчи1<ом у сiчнi 2018 ро1<у. Я побачив немовля в перш� тридцять хвилин иого появи на св1т 1 по1<лав ру1<у
на голiв1<у. Та1< почався новий етап )I<иття нашо1 родини.
Було б неправдою с1<азати, що я подумав про його освiту
одразу пiсля народ)I<ення. Насправдi, ми з дру)1<иною розмiр1<0вували про навчання дiтей, ще I<оли Ярослав «сидiв» у мамино
•

u

•

•

му )l{ИВОТИI<у.

Баты<и хочуть дати дiтям хорошу освiту. Я знаю про це не
тiлы<и з розмов iз друзями та iз соцiальних мере)I<. Статисти1<а
ан1<ет у1<ра1нсы<их сiмей у роботi з фiнансовим планером те)I< демонструе та1<у тенденц1ю.
Напри1<лад, запитання: «Я1<i цiлi, пов'язанi з дитиною, е для
вас найва)I<ливiшими?». Найпопулярнiшi вiдповiдi - вища освiта
(64%) та «поставити дитину на ноги» (49%). Другий пун1<т змiс
товно охоплюе i перший, одна�<, ЯI< бачите, дея1<i родини ставлять
познач1<у навпроти обидвох :)
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Могилян1<а чи l{ПI, Yl{Y чи ХНУРЕ, ДНУ чи Мечни1<ова,
О1<сфорд чи l{ембрид}I<, Стенфорд чи MIT? Невiдомо, чи вибiр
буде саме та1<иЙ через вiсiмнадцять ро1<iв. Та фонд освiти дити
ни на та1<иЙ 11 вi1< потрiбен у будь-я1<ому разi. На нього вiдведено
цiлий роздiл. Ми розглянемо пра1<тичнi iнвестицiйнi iнструмен...
ти для заощад}I<ень на довг1и диста.нц11.
Та чи дае топовий виш разом iз вченим ступенем умiння
управляти власними I<оштами? Сумнiваюся. Ваша дитина по
силюе сво1 МО}I<ливостi заробляти грошi. Одна1<, малоймовiрно,
що вона сплануе щомiсячний бюд}I<ет i вiд1<ладе 10% B}I<e з пер
шого }I< заробiт1<у. Навчити дiтей фiнансовiй грамотностi - це мi
сiя баты<iв!
1
У червнi 2019 ро1<у USAID презентувало результати мi}I<
народного дослiд}I<ення фiнансовоi' грамотностi, в я1<ому У1<ра1нс1 посiла останне мiсце з 30 I<ра1н-учасниць. l{орот1<остро1<ове
мислення Тс1 схильн1сть до витрачання грошеи зам1сть заощаД}I<ень - тi чинни1<и, що потягнули нас на дно. Одна1< були у звiтi
i свiтлi плями. У1<ра1нцi згоднi навчати дiтей фiнансовiй грамот
ностi. 1 вдома, i в ш1<олi.
• u

•

u

••

СТАВЛЕННЯ ДО ФIHAHCOBOI ГРАМОТНОСТI
Менi цi1<аво дiзнатися про те, я1< 1<раще
i

розпоряд>катися сво" ми фiнансами
Баты<и мають навчити дiтей
розпоряд>1<атися грошима
Дiтей мають навчити розпоряд>1<атися

.

грошима в ш1<оn1

1

Агентство США з мi>кнародного розвитку.
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•

ТАК

HI

61%

15%

91%

3%

70%

13%

Дорогi баты<и, пропоную вам створити I<оманду навчання
дiтей управлiнню грошима. О1<рiм вас, до неi: увiйдуть прогре
сивнi ш1<iльнi вчителi, Мiнiстерство освiти, Нацiональний бан1<
У1<ра1ни, громадсы<i органiзацii: та свiтовi е1<сперти з персональ
них фiнансiв.
Проти I<оманди виступатимуть бiзнес-1<орпорацi1 з багато
мiльйонними бюд)I<етами на ре1<ламу. Гра буде перева)I<но на гос•
тьовому пол1 1<ультури I<онсюмеризму, миттевого задоволення
потреб i вiртуального спiл1<ування. За допомогою сiмейних тра
дицiй та сучасних ш1<iл потрiбно створювати iнше оточення для
навчання д1теи.
Вiзьмете мене в свою I<оманду? Сподiваюсь, завдя1<и соцiаль
2
ному прое1<ту «Сiмейний Бюд)I<ет» i I<HИ)I<цi «Любов та бюд)I<ет»
ви B)I<e маете до мене певну дов1ру.
l(ни)I<I<a «Малю1< та Бюд)I<ет» увiбрала головне з прочита
них сiмох I<HИ)I<OI< захiдних авторiв, а та1<0)1< iз десят1<iв статей. Це
адаптацiя iгрових вправ та iсторiй для у1<ра1нсы<их баты<iв. Ад)I<е
у нас фея не I<ладе грошi пiд подуш1<у за молочнi зуби. Студенти
не беруть I<редит у бан1<у на вищу освiту. Пiдлiт1<и рiд1<0 I<оли 1<у•
•
пують свое перше авто у ш1стнадцять л1т.
«Малю1< та Бюд)I<ет»-це огляд мульти1<iв, фiльмiв, семiнарiв,
1<урсiв, I<HИ)I<OI<, вебiнарiв на тему дитячих фiнансiв i пiдприемни
цтва. Зрештою, це iнтерв'ю з у1<ра1нсы<ими баты<ами рiзного до
стат1<у. Ix об'еднав позитивний досвiд у навчаннi власних дiтей
1 готовн1сть иого оприлюднити.
l(ни)I<I<a я1<iсно вплине на вашi розмови з дiтьми про грошi.
Я1<що ви дiятимете 1v1удро, то ваша дитина свiдомо й умiло управ
лятиме своi:м бюд)I<етом протягом усього )I<иття.
•

•

2

•

u

u

Остапiв Л. Любав та 61од>[(ет. Домашнi фiнанси для сiмейних пар на шляху до фiнан
сово1 свободи / Любомир Остапiв.-I(. : Yakaboo PL1Ьlishing, 2017.-216 с.

13

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Вiрю, що «Малю1< та Бюд>I<ет» допомо>I<е вам виховати фiнан•

сово усп1шну дитину.
Р. S. Тут i нс1далi я В>I<иватиму «ми» стосовно баты<iв, с1 «во
ни»-стосовно дiтей. Частiше В>I<иватиму мно>I<ину («дiти», «вони»),
одна�< я1<що у вас однс1 дитинс1, абсолютнс1 бiльшiсть матерiалiв Вс1М
Te)I{ ЗГОДИТЬСЯ.

Я В>I<ИВс1тиму iнодi чоловiчий рiд, iнодi >I<iночий рiд у загаль
них при1<ладах, намагаючись зберегти гендерну рiвнiсть. У тих
випад1<ах, де стать мае значения, я обов'яз1<ово в1<а>1<у, що стосу•
•
еться хлопчи1<1в, а що - д1вчато1<.
Yci icтopii:, iнтерв'ю та персона>I<i спрс1в>1<нi. Усе вiдбувс1лося
саме та1<. Дея1<i iменс1 змiнено, ос1<iлы<и персона>I<i побс1>1<али збе
регти I<онфiденцiйнiсть.
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