
Хочете дізнатись, скільки коштує ваш час? В цьому допоможуть додатки для 
ведення бюджету 
Користуючись додатком для ведення бюджету протягом декількох років, я усвідомив одну річ, про яку ніхто 
не згадує. А саме – як правильно рахувати готівку. 

Це розуміння змінило мій підхід до формування очікувань в місячному та річному бюджетах. Тож далі я 
розповім, яким чином менеджер витрат допоможе враховувати та планувати особисті фінанси. 

Чому варто вести особистий бюджет? 
Спочатку перерахую загальновідомі переваги: 

✔ знання того, скільки та на що витрачаються гроші 

✔ розуміння того, чи відповідають затрати вашим пріоритетам 

✔ планування досягнення фінансових цілей 

✔ мінімізація імпульсивних покупок 

Чому реально важливий облік фінансів? 
Фінансова грамотність передбачає об’єктивне розуміння суми грошей, яку ви витрачаєте на місяць. 
Записування розрахунків дозволяє наочно її представити. 

Я завжди знаю потрібну мені кількість грошей на місяць. Однак реально результат виявився на 15% більшим 
ніж здавалось. Використання додатку дозволило зобразити місячні витрати в вигляді чітких цифр зі 
збереженням в архіві. 

Раніше я створив план накопичення на рік. Тож отримавши підсумки затрат за останні місяці, вирішив 
зіставити їх та план. Стало зрозуміло: в кінці року доведеться детальніше контролювати розходи або 
збільшити надходження. 

Що робити з цією інформацією? 
Ще кілька днів я «бавився» табличками та перераховував цифри, проте якось усвідомив: 

Ведучи бюджет, розумієш конкретну цифру місячних видатків. А отже, необхідну суму грошей 
для життя. Це дозволяє краще підійти до питання зарплати. 

 

Я фрілансер. Усвідомивши, що не роботодавець назначає мені зарплату, а я сам, перерахував річний план 
на основі: 

1. Необхідного місячного бюджету для життя. 
2. Запланованих накопичень за рік. 

В результаті склав два фінансових плани на декілька років вперед. Вони стосувались таких питань: 

1. Ріст зарплати на основі отриманого досвіду та конкуренції. 
2. Потрібна сума, при якій 10% від неї стане місячною ЗП. 

Про них я обов’язково напишу в наступних статтях. Однак якраз остання являється шляхом до фінансової 
свободи, коли пасивний прибуток від інвестицій (депозиту) забезпечує проживання. 

Ведення бюджету дозволяє точніше оцінити вартість вашого часу 

 

Як почати? 3 кроки назустріч фінансовій грамотності 
1. Встановіть на смартфон декілька додатків для відстеження витрат. 
2. Регулярно вносьте в програми інформацію про платежі. Це можна робити щовечора чи раз на кілька 

днів. Головне – регулярність. Найпростішим рішенням стане синхронізація додатку та онлайн-
банкінгу. Так розрахунки переносимуться в один клік.  

3. З часом виберіть найзручніший додаток і залиште лише його. 

Дайте відповідь собі на питання: 



Скільки мені треба грошей на місяць? 

 

Корисні поради новачкам 
1. Який додаток для обліку витрат найкращий? Такого немає. На початку встановіть та 

покористуйтесь декількома програмами. Якщо щось виявиться незручним або не вистачатиме 
функцій, то видаляйте. В результаті залишиться одна, найзручніша. Нею користуйтеся. Спочатку я 
використовував Money Lover (він ще й належить до числа дешевших), коли дохід збільшився, то 
перейшов на Wallet. 

2. Карта чи готівка? Безперечно, другий варіант. Навіть більше, доцільно мінімізувати використання 
готівки. Користування банківською карткою дозволяє отримати історію розрахунків. Тому не 
доведеться запам’ятовувати розрахунки, які потрібно записати. Всі транзакції по картці за кілька 
днів вносяться разом. 

3. Округляти варто? Так, навіть необхідно. Я дикий перфекціоніст, тому починаючи вносити розходи 
намагався зробити так, щоб суми збігались до останньої копійки. Та скрупульозність забирає 
надзвичайну кількість сил. Насправді копійки не впливають на бюджет, тому похибка по категоріях в 
1% являється нормальною. Просто не забувайте вносити витрачену готівку в кінці дня, 
заокруглюючи копійки до гривень. Іноді гривні до 5, 10.  

4. Синхронізація. Якщо ви тільки починаєте, то знайдіть програму, передбачаючу синхронізацію з 
банківськими рахунками та автоматичне перенесення транзакцій. До речі, саме тому я перейшов на 
Wallet. Він підтримує більшість українських банків. 

Місячні видатки – «динамічна» цифра. Вона змінюється в залежності від рівня комфорту, яким ви себе хочете 
оточити. Також на неї впливає інфляція. Саме через останню цифра місячних витрат постійно збільшується. 
Причому її можливо вирахувати. При середньому рівні інфляції 3%, вже через 4 роки $1000 перетвориться в 
$880: 

3% х 4р. = 12% 
1000$ - (1000$ х 12%) = 880$ 

Результати контролю фінансів 
4 роки я веду облік витрат. На протязі всього часу таблиці планів покращувалися, а цифри оновлювалися, 
лише база та зміст залишилися незмінним. Працюючи фрілансером, я задумався про пенсію. Наразі моя 
кінцева зарплата базується на основі багатьох факторів. В тому числі: 

 місячні затрати; 

 відпустка та святкові дні (у фрілансера вони не відшкодовуються); 

 план до фінансової свободи/ранньої пенсії; 

 накопичення на квартиру та машину; 

 майбутні затрати на дітей та батьків. 

Підсумок 
Звісно, в кожній сфері є ліміт по рівню зарплати. Та й вище голови (ринкових цін) не стрибнеш. Проте 
завжди є вихід. Перш за все, орієнтуйтесь в поточній ситуації. Наприклад, відстежуйте актуальне положення 
конкурентів та поточні тенденції на ринку. Можливо є можливість співпраці із кимось, створення чогось 
свого. 

Ставте правильні питання та цілі, завойовуйте нові вершини. Та пам’ятайте: навіть досягнувши ліміту в 
певній сфері, Ви можете автоматизувати процеси в ній. 

Хто крім тебе слідкуватиме за твоїм бюджетом? Ніхто. Тільки ти! 

 

📢️ P.S: не за темою 
1. Мої щомісячні витрати можна подивитися в Pateron. 
2. Отримуй сповіщення в Telegram. 
3. Ваш інтернет-банкінг має не зручну історію транзакцій? Тоді відкривайте картку monobank і ми 

разом отримаємо по 50 грн на рахунок. 

Хочете поділитись власним досвідом або баченням? Тоді, долучайтесь до обговорень в telegram (= 

https://moneylover.me/
https://budgetbakers.com/
https://budgetbakers.com/bank-to-sync
https://budgetbakers.com/bank-to-sync
https://www.patreon.com/yuzhva
https://t.me/yuzhva
http://t.me/yuzhva

