
"Plan your money, plant your future"/ 
"Плануй свої гроші, плекай своє 
майбутнє" – тема GMW2023

Як зв'язатися з GMW
Організатором GMW у світі є Міжнародна мережа 
ОЕСР з питань фінансової освіти (OECD/INFE).

www.oecd.org/financial/education

GMW_Secretariat@oecd.org

Ознайомитися з сайтом GMW та інформацією 
про заходи можна на офіційному сайті:

www.globalmoneyweek.org

Офіційним координатором GMW в Україні  
є Національний банк України

talan@bank.gov.ua

https://events.bank.gov.ua/gmw2023

Стежте за нами у соціальних мережах.  
@GlobalMoneyWeek та @OECDGlobalMoneyWeek.

Використовуйте офіційні хештеги: GMW2023, #PlanYourMoney, 
#PlantYourFuture, #GMW2023, #LearnSaveEarn, 
#GMWUkraine2023, #ГраНавчанняДобробут.
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Цього року тема GMW зосереджена на стійкості  
та підвищенні обізнаності щодо наслідків фінансової 
поведінки особистості не тільки на власне фінансове 
майбутнє, але й на середовище та суспільство. 
Учасники GMW можуть використовувати цю тему для 
проведення освітніх заходів, присвячених сталому 
розвитку, фінансовій стійкості та в ширшому контексті, 
акцентуючи на важливості довгострокових соціальних 
та економічних наслідків під час ухвалення фінансових 
рішень. Ця тема мотивує молодих людей бути 
далекоглядними та прагнути до широкого бачення 
навколишнього  середовища та суспільства крізь 
призму своїх фінансових рішень.

#PlanYourMoney #PlantYourFuture #GMW2023
#GMWUkraine2023 #ГраНавчанняДобробут

Дізнайтеся більше у розділі "Про програму" ("About")
на сайті www.globalmoneyweek.org або натисніть тут.
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Приєднуйтеся до GMW!
GMW – це щорічна всесвітня кампанія з підвищення 
фінансової обізнаності, яка підкреслює важливість 
того, щоб молоді люди з раннього віку були фінансово 
обізнаними, поступово опановували навички, здобували 
знання, формували спосіб мислення і поведінкові 
моделі, необхідні для прийняття зважених фінансових 
рішень, щоб у результаті досягти фінансового добробуту 
та фінансової стійкості.

Плануйте свій захід GMW 
Приєднатися легко і безкоштовно! 
Більше інформації на сайті  
https://events.bank.gov.ua/gmw2023

• Для брендингу вашого заходу і приєднання  
до кампанії GMW, використовуйте матеріали GMW

• Зверніться до національного координатора з питань 
GMW у вашій країні для узгодження всіх заходів  
та досягнення більшого ефекту

• НБУ – офіційний координатор GMW в Україні 
talan@bank.gov.ua

Приєднуйтеся до Міжнародної мережі ОЕСР з питань 
фінансової освіти (OECD/INFE). Органи державної влади 
можуть стати повними або постійними членами OECD/
INFE. Щоб отримати більше інформації, натисніть тут.

Що відбувається під час 
проведення GMW?
Під час проведення GMW міністерства, фінансові 
установи, центральні банки, некомерційні та молодіжні 
організації, місцеві підприємства, університети, школи 
та інші заклади працюють разом, щоб організувати 
різні види заходів з питань фінансової грамотності  
для дітей і молоді, зокрема:

• онлайн-заходи, зокрема, заняття та лекції з питань 
фінансової грамотності, хакатони, мотиваційні 
онлайн-сесії для викладачів, волонтерів та студентів; 
короткий відеоконкурс у соціальних мережах; 
онлайн-зустрічі з фінансовими експертами у форматі 
"питання/відповіді", присвячені грошовим питанням; 
онлайн-конкурси малюнків та коміксів на теми, 
пов'язані з фінансами; віртуальні екскурсії у музеї 
грошей;

• відвідування фондових і валютних бірж, музеїв 
грошей, парламентів, центральних банків, місцевих 
підприємств, шкіл та університетів;

• семінари та сесії з фінансових питань, ярмарки 
з фінансової освіти, заходи на відкритому ринку, 
збори на тему фінансової грамотності;

• ігри з фінансової освіти та змагання, присвячені 
заощадженню, матчі з фінансового футболу;

• конкурси малюнків, фотографій, творів  
та відеофільмів тощо.

Більше інформації та прикладів на сайті.

Матеріали
Ознайомтесь з нашими матеріалами, які допоможуть 
вам спланувати ваші заходи GMW. Матеріали GMW 
включають: • GMW Toolkit (Посібник з проведення GMW) • 
GMW Brochure (Брошура GMW) • GMW Branding Guidelines 
(Рекомендації щодо брендингу GMW) • GMW Social Media 
Toolkit (Інструментарій для проведення заходів GMW у 
соціальних мережах) • GMW Reports (Звіти GMW) • GMW 
Logos & Designs (Логотипи та дизайн GMW).

Усі ці матеріали доступні онлайн на сайті  
www.globalmoneyweek.org у розділі "Матеріали" 
або натисніть тут.

Інформація про OECD/INFE
Міжнародна мережа ОЕСР з питань фінансової освіти 
(OECD/INFE) об'єднує органи державної влади різних 
країн світу, сприяє збору інформації щодо фінансової 
грамотності та здійснює аналіз політики у галузі 
фінансової освіти. Методологія та ефективні принципи 
фінансової освіти, розроблені OECD/INFE, були схвалені 
на міжнародних форумах, зокрема країнами Великої 
20 (G20) та організацією Азійсько-Тихоокеанського 
економічного співробітництва (APEC). Учасники 
GMW збираються двічі на рік для обміну досвідом, 
обговорення стратегічних пріоритетів та розробки 
політики на майбутнє.

Більше інформації на сайті:  
www.oecd.org/financial/education

Національний банк України організовує роботу  
з підвищення рівня фінансової грамотності українців 
та здійснює заходи з підвищення рівня фінансової 
грамотності населення, також НБУ є офіційним 
координатором GMW в Україні.
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