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Мета спільної діяльності:  

 ознайомлення учнів із сучасними фінансовими продуктами та послугами, розвиток у них навичок використання 

таких продуктів, а також вміння робити власне фінансове планування на майбутнє. 

 засвоєння фундаментальних знань про фінансове життя суспільства, а саме: основних економічних категорій, 

законів, закономірностей, тенденцій; 

 формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності як свобода діяльності та 

вибору, право приватної власності, дотримання законності тощо; 

 сприяння розвитку навичок раціональної економічної та фінансової поведінки людини як споживача фінансових 

послуг, платника податків тощо; 

 підтримка інтересу до вивчення предметів економічного спрямування; 

 формування фінансової культури. 



Основні завдання полягають у тому, щоб через практичну діяльність, адаптовану до вікових особливостей учнів, 

сформувати певні економічні компетенції: 

 розуміння ролі фінансових установ в економіці; 

 ознайомлення зі способами пошуку достовірної фінансової інформації; 

 уміння знаходити інформацію про конкретні види фінансових послуг, що надаються різними фінансовими 

установами; 

 уміння визначати доцільність користування тими чи іншими фінансовими послугами; 

 навички оцінки переваг та недоліків різних фінансових продуктів; 

 захист прав споживачів фінансових послуг. 

№ Дата  Назва теми        Зміст програмового матеріалу Форми спільної діяльності 

1 Жовтень   Тема 2.  

Потреби 

споживача й 

закономірності 

його економічної 

поведінки. 

Потреби та споживчі блага.  

Причини , безмежності потреб.  

Зміст потреб та їх класифікація. 

Структура споживчих благ.  

Корисність продуктів  та послуг. 

Поведінка споживача на ринку. 

Споживацькі оцінки корисності. 

Бюджетна обмеженість вибору 

споживача. Раціональний вибір 

споживача. 

 

Зустріч учнів 11 класу зі 

співробітниками «РЕГІОН-БАНКу» в 

рамках участі в проекті «Всесвітній день 

заощаджень в Україні», який 

проводиться Незалежною асоціацією 

банків України 15 жовтня 2014 р.  

2 Листопад  Тема 3. 

Попит, 

пропозиція, 

ринкова ціна та 

гроші у 

Взаємозв'язок ціни, попиту та пропозиції. 

Попит та його чинники.  

Зміст закону попиту.  

Пропозиція та її чинники.  

3міст закону пропозиції.  

1. Тематична лекція працівника банку: 

«Роль банків у створенні грошей, засоби 

вимірювання кількості грошей в обігу, 

стійкість сучасних грошей». 

2. Проведення ситуаційної гри 



функціонуванні 

економіки. 

Взаємодія попиту і пропозиції та ринкова 

рівновага.  

Ціна ринкової рівноваги та її роль у 

функціонуванні ринку.  

Поняття грошей.  

Функції, які виконують гроші.  

Види грошей.  

Поняття грошової маси. 

 

«Виникнення грошей» 

3 Грудень Тема 4. 

Ринки виробничих 

ресурсів та доходи 

у ринковій 

економіці. 

Ринковий принцип формування доходів. 

Рента як доход власника землі.  

Заробітна плата і продукт, створений 

працею.  

Позичковий відсоток як дохід на капітал. 

Причини диференціації відсоткових 

ставок.  

Прибуток як доход підприємця.  

 

1. Навчальна екскурсія до банку з метою 

практичного ознайомлення із діяльністю 

банківської установи та банківським 

продуктом: «Умови одержання  і  

повернення кредиту, розміщення коштів 

на депозитному рахунку та нарахування 

відсотків за депозитом». 

4 Лютий Тема 5. 

Підприємницька 

діяльність. 

Підприємство (фірма) як технологічна, 

організаційна, економічна і соціальна 

ланка.  

Функції підприємства.  

Зв'язок підприємства, галузі, економіки в 

цілому.  

Зміст підприємництва.  

Види підприємницької діяльності: 

виробниче, комерційне, фінансове, 

посередницьке і страхове 

підприємництво.  

 

Круглий стіл з керівником «Регіон-

Банку».  

Презентація створених підприємств та 

оцінка їх реальності керівником 

підприємства. 



5 Березень/ 

Квітень  

Тема 7. 

Безробіття та 

інфляція як 

наслідки 

порушення 

загальної 

макроекономічної 

рівноваги. 

Працездатні, зайняті, безробітні. 

Визначення рівня безробіття. 

Невідповідність пропозиції й попиту як 

умова виникнення безробіття.  

Пояснення причин безробіття.  

Види безробіття: фрикційне, структурне, 

циклічне.  

Особливості безробіття у країнах із 

перехідною економікою та в Україні. 

Суть інфляції. Способи вимірювання 

інфляції. Соціальні та економічні 

наслідки інфляції.  

Особливості інфляції та антиінфляційних 

заходів у перехідних економіках.  

Інфляція та способи її обмеження в 

Україні. 

 

1. Спілкування з працівником банку 

щодо професійної зайнятості в 

банківській сфері з метою забезпечення 

майбутніх спеціалістів знаннями з точки 

зору роботодавця та визначенні 

професійного спрямування.  

2. Проведення ділової гри «Інфляція» (в 

ігровій формі  пропонується механізм 

інфляції в дії, розвиваються навики 

ділового спілкування та аналітичного 

мислення). 

6 Квітень/ 

Травень  

Тема 8. 

Державне 

регулювання 

економіки 

 

Зміст податково-бюджетної політики 

держави.  

Податки та формування бюджету як 

основні засоби бюджетно-податкової 

політики.  

Види податків. Податкові пільги. 

Структура державного бюджету. 

Надходження та видатки.  

Дефіцит бюджету. Способи його 

фінансування.  

Грошово-кредитна політика держави. 

Функції ЦБ та комерційних банків. 

Інструменти грошово-кредитної політики. 

 

Проведення навчальної екскурсії до 

банку як кредитно-фінансового 

інституту з метою засвоєння набутих 

теоретичних знань та ознайомлення 

учнів із роботою казначейства, засадами 

функціонування міжбанківських ринків 

та фондових бірж, їх взаємовідносин. 



 


