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Середній бал, 2016 р.

Білорусь 11,7

Російська
федерація

12,2

Туреччина 12,5

Грузія 12,4

Опитування 

ОЕСР 13,2

Сусідні 

країни 12,1

Франція 14,9

Норвегія 14,6

Фінляндія 14,8

Австрія 14,2

Бельгія 14,3

Португалія 14,0

Нідерланди 13,4

Угорщина 12,4

Естонія 13,4

Литва 13,5

Латвія 13,3

Україна 11,6

Польща 11,6

Чехія 12,6 Хорватія 12,0

Великобританія 13,1

Албанія 12,7

*Джерело: Методика розрахунку індексу пояснюється в OECD (2016), “OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies”, OECD, Paris, 100 p.; 

USAID/Financial Sector Transformation Project (2019), “Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні: результати дослідження”, 

Проект USAID “Трансформація фінансового сектору”, Київ, червень 2019 року, 49 с.

Шкала індексу фінансової грамотності:  0-21 бал

Лідери (ОЕСР, 2016):

14,9

Франція Фінляндія Канада, Норвегія

14,6

Рівень фінансової грамотності України та інших країн

14,8

Рівень фінансової грамотності в Україні – найнижчий в Європі

2



Стратегія фінансової грамотності: оприлюднення

12 червня 2019 року під час ІІ Форуму з фінансової інклюзії «Нікого за бортом»
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Пріоритети Стратегії фінансової грамотності

1. Змінити фінансову культуру

2. Сформувати фінансово обізнаного 

українця

3. Фокус на молодь

4. Розробити єдину комунікаційну платформу

5. Створити Освітньо-інформаційний центр

Головна цільова аудиторія:

діти та молодь віком 10-24 роки
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Заходи Національного банку з фінансової обізнаності
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1. Інформаційні дні Національного банку 

у регіонах «Економічний експрес»

2. Дні відкритих дверей у Національному 

банку

3. Світовий тиждень грошей (Global 

Money Week, березень)

4. Всеукраїнський тиждень заощаджень 

до Світового дня заощаджень (World 

Savings Day, жовтень) 

5. Просвітницькі заходи на базі Музею 

грошей НБУ

6. Змагання, конкурси для студентів

7. Стажування студентів у НБУ



Інформаційні дні НБУ у регіонах «Економічний експрес»
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 І півріччя 2019 року – Житомир, Львів, 

Вінниця, Дніпро 

 ІІ півріччя 2019 року – Одеса, 

Тернопіль, Чернівці, Харків, Херсон

 Формат заходів: виступи експертів та 

інтерактивні заходи

events.bank.gov.ua/nbuexpress/

#NBUexpress



Інформаційні дні НБУ у регіонах «Економічний експрес»
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Дні відкритих дверей у Національному банку України
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 Заходи до річниці проведення Грошової реформи 1996 року

 Тематичні освітні заходи для молоді (для учасників проекту

«Державотворець»; заходи під час Ukraine Economy Week)

 Формат заходів: лекції, воркшопи, майстер-класи, квести, конкурси, екскурсії

до Музею грошей



Долучення університетів до міжнародних освітніх ініціатив

Яка мотивація участі у заходах з фінансової просвіти?

 Гарний привід та готові інструменти для профорієнтаційної роботи в закладах шкільної 

освіти, коледжах, з бакалаврами.

 Можливість урізноманітнити навчальний процес, налагодити більш тісне спілкування зі 

студентами у контексті позааудиторної та виховної роботи.

 Можливість додати інтерактивну складову до вивчення ряду дисциплін, як-от: «Гроші та 

кредит», «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Банківська система», «Вступ до 

спеціальності», «Фінанси».

 Можливість познайомитись та налагодити співпрацю з іншими закладами вищої освіти, 

представниками бізнесу (у т.ч. випускниками), громадськими організаціями тощо.
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Долучення до міжнародних освітніх ініціатив
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 Світовий тиждень грошей / Global Money Week (березень)

Більше інформації на спеціально розробленому сайті НБУ:

globalmoneyweek.bank.gov.ua/

o ідеї заходів

o презентації для тематичних уроків

o сценарії ігор

o кейси (у т.ч. для уроків математики)

o кросворди

o тести з фінансової грамотності на платформі Kahoot!

o відео про національну грошову одиницю

#GMWUkraine2019 #GlobalMoneyWeek2019

 Всеукраїнський тиждень заощаджень / World Savings Day (останній тиждень 
жовтня)



Світовий тиждень грошей у Національному банку України
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У березні 2019 року у заходах НБУ взяли участь студенти 12 закладів вищої освіти Києва



ТОП-3 найактивніших учасника 

челленджу «Відлік часу до GMW 2019»
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1. Білопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 Білопільської районної ради

(Сумська область)

2. Національний університет «Острозька академія» (Рівненська область)

3. Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Краснокутської районної ради (Харківська область)

Формат заходу: з 01.03 по 24.03.2019 р. щодня школярі та студенти відкривали одне

віконечко календаря і повинні були підготувати відповідь на питання (у вигляді постеру або

відеоролику).

Календар доступний українською або англійською мовами на сайті:

globalmoneyweek.bank.gov.ua



ТОП-10 найактивніших закладів вищої освіти у регіонах України під час 

Всесвітнього тижня грошей 2019

1. Тернопільський національний економічний університет

2. Сумський державний університет

3. Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ 

"Університет банківської справи"

4. Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного

5. Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ 

"Університет банківської справи"

6. Чернігівський національний технологічний університет

7. Криворізький національний університет

8. Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького

9. Харківський гуманітарний університет "Народна 

українська академія"

10. Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля
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Заходи на базі Музею грошей НБУ
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 традиційні екскурсії

 квести

 лекції

 воркшопи

 майстеркласи з дебатів

(044) 253-01-75, 521-88-52

Відвідування Музею грошей НБУ та виїзні заходи – цікаве 

доповнення вивчення фінансових дисциплін



Нові заходи НБУ для студентів профільних спеціальностей

Кейс-чемпіонат «Банк Майбутнього», березень-травень 2019 року

Студентський чемпіонат «Монетарна політика: виклик НБУ університетам» 

(NBU University Challenge), вересень-листопад 2019 року

events.bank.gov.ua/uchallenge/ 15



NBU University Challenge 2019

42 команди

26 університетів 

12 областей України

та місто Київ

#NBUUC

events.bank.gov.ua/uchallenge/
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Заходи наукового характеру
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 Конференція студентів та молодих дослідників «Банківський сектор та 

монетарна політика: перспективи розвитку» − щороку у квітні

 Відкриті англомовні дослідницькі семінари − протягом року

bank.gov.ua/research#



Стажування студентів у Національному банку України

Students@bank.gov.ua 18



Запрошуємо до співпраці!
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Цікаво взяти участь у наших заходах – пишіть, реєструйтеся та отримуйте 
актуальну інформаційну розсилку!

Контактна інформація:

Олена Тригуб

Головний фахівець управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності 
Департаменту комунікацій Національного банку України

finlit@bank.gov.ua; olena.tryhub@bank.gov.ua

Більше інформації про діяльність НБУ та наші заходи:

Національний банк України

Financial Literacy Ukraine (Фінансова грамотність України)

Музей грошей Національного банку України        



Сайт Національного банку України – bank.gov.ua
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Сайт Музею грошей НБУ – museum.bank.gov.ua
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Сайт Економічного експресу НБУ – events.bank.gov.ua/nbuexpress/
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Сайт Всесвітнього тижня грошей – globalmoneyweek.bank.gov.ua
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Сайт NBU University Challenge – events.bank.gov.ua/uchallenge/
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Сайт Експертної платформи НБУ – expla.bank.gov.ua/expla/
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Підписуйтесь на сторінку 

Financial Literacy Ukraine 

у Facebook



Приєднуйтесь до нас у Facebook 

27



Приєднуйтесь до нас у Instagram та Twitter
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YouTube канал Національного банку України
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Серія відеороликів «Нескладний понеділок»
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