
Прокачай свої "скіли" з фінансової грамотності! 
15 переможців! 

Три категорії завдань! 

Конкурс для дошкільнят, учнів та студентів 
"Гроші та добробут у моїй країні"

Вікові групи Завдання конкурсу 
"Гроші та добробут у моїй країні" 

Призовий фонд

Ювенали 
(дошкільнята та учні
молодших класів) 

Конкурс дитячої творчості:
підготувати вироби ручної роботи 
(малюнок, аплікація, рукоділля тощо) 
на тему грошей та добробуту

Літературний конкурс:
написати коротке художнє оповідання 
на тему: "Вплив фінансових рішень 
на життя"

Конкурс ідей:
запропонувати та обґрунтувати свої 
ідеї на тему: "Як підвищити рівень 
фінансової обізнаності серед молоді 
України" 

Юніори 
(середні та старші 

класи) 
 

Сеньйори
(студенти)

▪ 5 сертифікатів на 7 тисяч гривень
на книжки та ігри з фінансової
грамотності та підприємництва

▪ Безстрокові сертифікати
на екскурсію в Музей грошей НБУ

▪ 5 сертифікатів на 7 тисяч гривень 
на купівлю електронної техніки

▪ Безстрокові сертифікати
на екскурсію в Музей грошей НБУ

▪ 5 сертифікатів на 7 тисяч гривень 
на купівлю електронної техніки

▪ Cтажування в управлінні зв’язків
з громадськістю та фінансової 
обізнаності Департаменту комунікацій 
Національного банку України



Для ювеналів
(дошкільнята та учні молодших класів)

Конкурс дитячої творчості 

Умови участі:

1. Підготувати вироби ручної роботи на тему грошей та добробуту.
Ідеї для натхнення:
▪ власна банкнота або монета
▪ скарбничка з матеріалів вторинної переробки
▪ рукоділля
▪ тематична аплікація
▪ малюнок тощо1.

2. Зробити відео/фотозвіт виконавця та роботи.

3. Розмістити підтверджувальні документи у файлосховищі.

4. Розмістити публікацію "Беру участь у конкурсі до GMW 2023" в соціальних
мережах Facebook, Instagram або TikTok з хештегами #ГраНавчанняДобробут
#GMWUkraine2023.

5. До 31 березня 2023 року надіслати на електронну пошту talan@bank.gov.ua
інформацію про конкурсну роботу та посилання для ї ї перегляду. У листі зазначте
своє ім’я та прізвище, місто або селище, школу та клас.

6. Список переможців буде оголошено до кінця квітня.

Кожен учасник, який виконає всі умови конкурсу, отримає електронний сертифікат.

Технічні вимоги: 

1. Відповідність темі "Гроші та добробут у моїй країні".
2. Робота виконана особисто дитиною-конкурсантом під час заходів до GMW 2023.

Призовий фонд:

П’ять переможців згідно з рішенням журі конкурсу отримають: 

▪ 5 сертифікатів на 7 тисяч гривень на книжки та ігри
з фінансової грамотності та підприємництва

▪ безстрокові сертифікати на екскурсію в Музей грошей НБУ



Для юніорів
 (середні та старші класи)

Літературний конкурс

Умови участі:

1. Написати коротке оповідання/твір на тему: "Вплив фінансових рішень на життя",
який у художній формі розкриватиме важливість фінансової грамотності через
призму практичних життєвих ситуацій.

2. Розмістити публікацію "Беру участь у конкурсі до GMW 2023" в соціальних
мережах Facebook, Instagram або TikTok з хештегами #ГраНавчанняДобробут
#GMWUkraine2023.

3. До 31 березня 2023 року надіслати на електронну пошту talan@bank.gov.ua
конкурсну роботу або посилання для ї ї перегляду. У листі зазначте своє ім’я та
прізвище, місто або селище, школу та клас.

4. Список переможців буде оголошено до кінця квітня.

Кожен учасник, який виконає всі умови конкурсу, отримає електронний сертифікат.

Технічні вимоги: 

1. Відповідність темі "Вплив фінансових рішень на життя".
2. Робота виконана особисто конкурсантом під час заходів до GMW 2023.
3. Мова твору – українська. Обсяг – від 700 до 1 000 слів.
4. Формат – Word.

Призовий фонд:

П’ять переможців на думку журі конкурсу отримають:  

▪ 5 сертифікатів на купівлю електронної техніки
▪ безстрокові сертифікати на екскурсію в Музей грошей НБУ



Для сеньйорів
(студенти)

Конкурс ідей

Умови участі:

1. Запропонувати та обґрунтувати свої ідеї на тему: "Як підвищити рівень
фінансової обізнаності серед молоді України".

2. Розмістити публікацію "Беру участь у конкурсі до GMW 2023" в соціальних
мережах Facebook, Instagram або TikTok з хештегами #ГраНавчанняДобробут
#GMWUkraine2023.

3. До 31 березня 2023 року надіслати на електронну пошту talan@bank.gov.ua
конкурсну роботу або посилання для ї ї перегляду. У листі зазначте своє ім’я
та прізвище, місто або селище, школу та клас.

4. Список переможців буде оголошено до кінця квітня.

Кожен учасник, який виконає всі умови конкурсу, отримає електронний сертифікат.

Технічні вимоги: 

1. Відповідність темі "Як підвищити рівень фінансової обізнаності серед молоді
України".

2. Робота виконана особисто конкурсантом під час заходів до GMW 2023.
3. Мова презентації – українська.
4. Обсяг презентації – до 10 слайдів.
5. Формат – Power Point або PDF.

Призовий фонд:

П’ять переможців згідно з рішенням журі конкурсу отримають:

▪ 5 сертифікатів на купівлю електронної техніки
▪ стажування в управлінні зв’язків з громадськістю та  фінансової обізнаності

Департаменту комунікацій Національного банку України.



Оцінювання конкурсу

До складу журі конкурсу входять фахівці НБУ

Критерії оцінювання:

1. Відповідність конкурсної роботи визначеній темі
2. Емоційний відгук (конкурсна робота запам’яталася, викликала позитивне

емоційне забарвлення)
3. Актуальність та новизна
4. Оригінальність (нестандартний підхід і виконання)
5. Творчий підхід, креативність
6. Відповідність технічним вимогам до конкурсних робіт

Список переможців буде оголошено до кінця квітня на лендінгу Global Money 
Week, на сайті Центру фінансових знань "Талан" та в соціальних мережах.

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

