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Кейс 

«Плануємо подорож» 

 

 

 

 

 

 

 

Умова: 

Соломія мешкає у Києві й давно мріє під час канікул поїхати на екскурсію до Львова. На 

весняні канікули вона планувала взяти участь у 2-денній груповій поїздці до столиці Галичини 

разом із однокласниками та класним керівником. Вартість подорожі становила 2 500 грн і 

включала витрати на проживання, харчування, екскурсії та квитки на потяг Інтерсіті в обидва 

кінці (Київ-Львів, Львів-Київ, 2-й клас). Однак за два тижні до від’їзду захід був скасований. 

 

Батько Соломії – Володимир Васильович – знаючи про мрію доньки, запропонував поїхати  

на вихідних на 2 дні до Львова усією родиною: тато, мама, Соломія і молодший брат Назар 

(8 років). Батько доручив Соломії скласти бюджет подорожі з розрахунку, що максимальна 

сума витрат родини на цей захід не повинна перевищувати 10 000 грн і їм потрібно 

забронювати житло для ночівлі на одну добу. 

 

Інформацію про вартість квитків на потяг Соломія може знайти на сайті «Укрзалізниці», про 

вартість оренди житла – на сайті Booking.com. 

 

Запитання: 

 Які види витрат потрібно врахувати Соломії?  

 Які з витрат є обов’язкові та які необов’язкові?  

 Якими будуть сукупні витрати, якщо родина поїде до Львова у повному складі?  

 Чи не перевищують сукупні витрати встановлений батьком Соломії ліміт?  

 Яким чином можна оптимізувати витрати на подорож? 

 

Методичні вказівки: 

 Запропонуйте дітям поділити всі витрати, пов’язані з подорожжю, на дві групи: 

обов’язкові та необов’язкові. 

 Зазначте, що до обов’язкових витрат зазвичай належать: витрати на проїзд (вартість 

квитків в обидві кінці на потяг/автобус/літак  або вартість пального, якщо подорожувати 

машиною); витрати на проживання; витрати на харчування (3-х разове). 

 Серед необов’язкових витрат варто виокремити такі: вартість проїзду громадським 

транспортом; витрати на вуличну їжу/солодощі; вартість сувенірів; вартість квитків у 

музеї, театри, на екскурсії тощо. 

Мета проведення заходу: 

 здобути практичні навички складання бюджету подорожі; 

 з’ясувати види витрат під час подорожі; 

 навчитися їх оптимізувати витрати. 
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 Запропонуйте учням скласти 2 варіанти бюджету подорожі: економний та неекономний. 

Для наочності презентації розрахунків використовуйте макет бюджету, наведений у 

Додатку. 

 Запропонуйте дітям визначити питому вагу кожної групи витрат у сукупних витратах. 

Для цього суму витрат за кожною зі статей витрат потрібно поділити на величину 

сукупних витрат та помножити на 100%. 

 Заохотьте дітей подумати, які види витрат доречно оптимізувати.  

 

Додаток 

Макет бюджету подорожі до Львова 

№ Група витрат Стаття витрат Сума, грн. 

Питома вага у 

сукупних 

витратах, % 

1 2 3 4 5 

1. Витрати на проїзд 1.1. Квитки на потяг 

Київ-Львів 

  

1.2. Квитки на потяг 

Львів-Київ 

  

1.3. Міський транспорт   

…   

2. Витрати на 

харчування 

2.1.Сніданок   

2.2. Обід   

2.3. Вечеря   

2.4. Перекуси в місті   

3. Витрати на 

проживання 

…   

4. … … … … 

Сукупні витрати  100 

 


