
 

 

 

 

Програма  

Школи фінансової грамотності "Талан" від НБУ 

для педагогів (02.08.2022 – 25.08.2022) 

 
 

Дата Тема Опрацьовані питання Експерт Додаткові матеріали для 

самостійного опрацювання 

02.08.22 Вступне слово заступника Голови НБУ Олексія Володимировича Шабана 

Вітальне слово директора Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України 

Олега Вікторовича Єресько  
 

02.08.22 «Формування фінансової 

культури українців. Заходи 

НБУ» 

- що таке фінансова грамотність; 

- рівень фінграмотності українців 

(результати досліджень ОЕСР 

2018 р. та 2020 р. ); 

- запити суспільства (освіта); 

- роль та функції НБУ у даному 

напрямку; 

- презентація платформи «Талан – 

центр фінансових знань» 

Леся Войтицька,  

начальник Управління зв’язків 

з громадськістю та фінансової 

обізнаності, НБУ 

 

 

 

- сайт «Талан» НБУ 

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

 

- дослідження з фінансової 

грамотності 

https://talan.bank.gov.ua/fi

ngramotnist#doslidgennya 

 

- література з фінансової 

грамотності 

https://talan.bank.gov.ua/k

orysne#literatura 

 

02.08.22 «Історичний розвиток 

національної грошової 

одиниці в контексті 

- значення національної грошової 

одиниці (невіддільна складова 

держави); 

Денис Толочко,  

начальник відділу «Музей 

грошей», НБУ 

- сайт Музею грошей НБУ 

та форма для реєстрації 

на віртуальну екскурсію 

https://talan.bank.gov.ua/
https://talan.bank.gov.ua/fingramotnist#doslidgennya
https://talan.bank.gov.ua/fingramotnist#doslidgennya
https://talan.bank.gov.ua/korysne#literatura
https://talan.bank.gov.ua/korysne#literatura


становлення української 

державності» - віртуальна 

екскурсія «Музей грошей 

НБУ» 

- перші сучасні банкноти гривень: 

історія виробництва перших 

грошей за кордоном; 

- про що можуть розповісти 

банкноти українських гривень; 

- історія нашої національної 

валюти (відповідно до періодів 

становлення української 

державності) на прикладі 

віртуального туру Музею 

грошей; 

- пам’ятні монети НБУ у колекції 

Музею грошей 

 

 

Костів Марта,  

провідний фахівець відділу 

«Музей грошей», НБУ 

 

 

https://museum.bank.gov.u

a/museum/ 

 

- уроки про гривню 

https://drive.google.com/dr

ive/folders/1QDaLqoq-

NLrdv-

34dAZekHV7ebLTi5TU 

 

04.08.22 «Форми грошей та захист 

банкнот гривні»  

- готівкові та безготівкові гроші; 

- монети та банкноти гривні в 

обігу; 

- захист банкнот гривні; 

- захист банкнот іноземних валют; 

- як обміняти пошкоджені та 

зношені банкноти гривні та 

іноземної валюти 

Тетяна Машлаковська, 

головний експерт Управління 

зв’язків з громадськістю та 

фінансової обізнаності, НБУ 

 

 

- сайт «Анатомія гривні» 

НБУ 

https://promo.bank.gov.ua/

hryvnia/ 

 

04.08.22 «Практикум: особисті 

фінанси» 

- управління грошовим потоком; 

- власний капітал; 

- особливості складання та ведення 

бюджету (основні статті – 

надходження, витрати, 

заощадження); 

- огляд додатків; 

- фінансова подушка безпеки; 

- фінансові цілі; 

- визначення рівня свого 

фінансового стану 

 

Вікторія Ролік,  

головний експерт Управління 

зв’язків з громадськістю та 

фінансової обізнаності, НБУ 

 

 

- додатки з ведення 

сімейного бюджету (на 

вибір) 

https://museum.bank.gov.ua/museum/
https://museum.bank.gov.ua/museum/
https://drive.google.com/drive/folders/1QDaLqoq-NLrdv-34dAZekHV7ebLTi5TU
https://drive.google.com/drive/folders/1QDaLqoq-NLrdv-34dAZekHV7ebLTi5TU
https://drive.google.com/drive/folders/1QDaLqoq-NLrdv-34dAZekHV7ebLTi5TU
https://drive.google.com/drive/folders/1QDaLqoq-NLrdv-34dAZekHV7ebLTi5TU
https://promo.bank.gov.ua/hryvnia/
https://promo.bank.gov.ua/hryvnia/


09.08.22 «Банківська система 

України. Особливості 

роботи у воєнний час» 

- рівні банківської системи; 

- НБУ та його функції; 

- значення та особливості роботи в 

сучасних умовах 

Олена Тригуб,  

головний експерт Управління 

стратегічного аналізу та 

планування, НБУ 

 

 

  

- сайт НБУ 

https://bank.gov.ua/ 

 

- сайт «Фінансова 

оборона» НБУ 

https://promo.bank.gov.ua/

fin-defense/ 

 

09.08.22 «Ефективне користування 

банківськими продуктами» 

- як працюють банки; 

- з чого складається банк (основні 

функціональні блоки); 

- як депозити перетворюються на 

кредити і до чого тут ризики; 

- що таке ліквідність і чому вона 

важлива; 

- рахунки, картки, платежі. 

- як обрати банк; 

- перший вибір – як це зазвичай 

відбувається;  

- власні потреби та цілі як основа 

вибору; 

- що можуть сказати про банк його 

показники (для прихильників 

цифр та аналізу). 

 

Дмитро Глінський, 

Голова Проєктного офісу 

НАБУ 

 

 

 

 

11.08.22 «Депозит як крок до мрії» - восьме чудо світу або магія 

складного відсотку; 

- консервативний, стабільний, 

надійний: які заощадження краще 

зберігати саме в депозитах; 

- «Депозит під 99% річних», або на 

що звернути увагу під час 

оформлення депозиту; 

- що треба знати про гарантування 

вкладів ДО відкриття депозиту 

 

Олеся Шніцер,  

Начальник відділу фінансової 

просвіти  

Управління з питань 

інформаційної політики, 

ФГВФО 

 

 

 

- сайт ФГВФО 

https://www.fg.gov.ua/ 

   

https://bank.gov.ua/
https://promo.bank.gov.ua/fin-defense/
https://promo.bank.gov.ua/fin-defense/
https://www.fg.gov.ua/


11.08.22 «Особливості використання 

кредитних продуктів» 

- особливості використання 

кредитних продуктів;  

- кредити та їх види; 

- споживчі кредити для базових 

потреб споживача; 

- банківські та небанківські 

кредити: в чому різниця; 

- безпечне користування 

кредитами 

Ольга Лобайчук, 

начальник Управління захисту 

прав споживачів фінансових 

послуг, НБУ 

 

 

- сайт «Знай свої 

права:_Кредити» НБУ 

https://promo.bank.gov.ua/

know-your-rights-loans/ 

 

 

11.08.22 «Формування кредитної 

історії 

- що таке кредитна історія, як 

будується та що містить.  

- для чого потрібна кредитна 

історія та чому необхідно за нею 

стежити; 

- як перевірити свою кредитну 

історію та чи можна її виправити.   

Богдан Пшеничний, 

директор Українського бюро 

кредитних історій 

 

Мала Олена,  

керівник відділу маркетингу 

та продажів УБКІ 

 

 

- перевірити свою 

кредитну історію 

https://www.ubki.ua/ 

 

 

16.08.22 «Діяльність небанківських 

фінансових установ» 

- що таке небанківські фінансові 

установи і які їх види; 

- функції та призначення 

небанківських установ; 

- особливості надання фінансових 

послуг 

 

Алла Сав’юк, 

президент Всеукраїнської 

асоціації фінансових компаній 

 

 

 

- сайт «Знай свої права» 

НБУ 

https://promo.bank.gov.ua/

know-your-rights/ 

 

16.08.22 «Страхування та його види» - призначення та місце 

страхування серед інших 

фінансових послуг і продуктів; 

- основні види страхування та їх 

особливості 

Володимир Туницький, 

консультант, IFC, Financial 

Institutions Group 

 

 

 

18.08.22 «Що потрібно знати про 

інфляцію» 

- що таке інфляція; 

- як інфляція впливає на наш 

гаманець та формування нашого 

бюджету; 

- інфляційні очікування під час 

воєнного часу; 

- роль НБУ; 

Тетяна Юхименко,  

заступник начальника відділу 

аналізу реального та 

фіскального секторів, 

Управління економічного 

аналізу, Департаменту 

 

https://promo.bank.gov.ua/know-your-rights-loans/
https://promo.bank.gov.ua/know-your-rights-loans/
https://www.ubki.ua/
https://promo.bank.gov.ua/know-your-rights/
https://promo.bank.gov.ua/know-your-rights/


 

 

монетарної політики та 

економічного аналізу, НБУ 

 

 

 

18.08.22 «Податкова система 

України та основні види 

податків» 

- поняття та роль податків; 

- податки та сімейний/особистий 

бюджет; 

- огляд податкової системи 

України; 

- податки у період воєнного часу 

 

Дмитро Боярчук,  

виконавчий директор,  

старший економіст CASE-

Ukraine  

 

 

- сайт «Ціна держави» 

https://cost.ua/ 

 

18.08.22 Сайт Національного банку. 

Інструкція до застосування. 

- що корисного можна знайти на 

сайті: структура сайту та 

наповнення; 

- оперативні і статистичні дані: 

курси валют, облікова ставка, 

міжнародні резерви, банківські 

показники; 

- аналітична інформація: звіти та 

огляди з фінансових і 

економічних питань; 

- довідники та реєстри; 

- банкноти та монети; 

- розділ про захист прав 

споживачів фінансових послуг 

 

Зінченко Наталія,  

начальник Управління 

розвитку інтернет-каналів та 

комунікаційного 

забезпечення, НБУ 

 

 

- cайт НБУ 

https://bank.gov.ua/ 

 

23.08.22 «Зайнятість населення. 

Розвиток підприємництва в 

Україні. Соціальне шкільне 

підприємництво» 

- види зайнятості; 

- особливості зайнятості в Україні 

(статистичні дані); 

- зайнятість населення у період 

воєнного часу; 

- підприємництво, як основа 

формування середнього класу; 

- розвиток соціального 

підприємництва у світі та 

Україні; 

Беспалко Інесса, головний 

фахівець Управління зв’язків з 

громадськістю та фінансової 

обізнаності, НБУ 

 

Артем Корнецький, доктор 

філософії, доцент, 

співзасновник та керівник 

School of ME: Школа 

усвідомленого 

- Дія. Цифрова освіта:  

курс по підприємництву 

для школярів 

https://osvita.diia.gov.ua/pi

dpryemnytstvo-dlya-

shkolariv 

 

- соціальне шкільне 

підприємництво 

https://studbiz.in.ua/ 

https://cost.ua/
https://bank.gov.ua/
https://osvita.diia.gov.ua/pidpryemnytstvo-dlya-shkolariv
https://osvita.diia.gov.ua/pidpryemnytstvo-dlya-shkolariv
https://osvita.diia.gov.ua/pidpryemnytstvo-dlya-shkolariv
https://studbiz.in.ua/


- роль підприємництва у воєнний 

час; 

- соціальне шкільне 

підприємництво 

 

підприємництва, доцент 

Українського католицького 

університету, співзасновник 

Українського соціального 

венчурного фонду, 

асоційований редактор 

Emerald Journal of Small 

Business and Enterprise 

Development 

 

 

- онлайн-курс для освітян 

«Соціальне шкільне 

підприємництво» 

https://courses.zrozumilo.i

n.ua/courses/course-

v1:EEF+EEF-

008+2021/about 

 

 

 

 

23.08.22 «Інвестиції та 

інвестиційний клімат в 

Україні» 

- види інвестицій (короткий огляд: 

співвідношення 

ризик/дохідність); 

- фінансовий план для різних часів; 

- інвестиційний клімат України в 

сучасних умовах  

 

Михайло Пацан,  

інвестор, підприємець, 

експерт з питань міжнародних 

фінансових ринків і 

криптовалют 

 

 

25.08.22 Платіжна безпека. Інтенсив  - кібермародерство: актуальні 

шахрайські схеми у воєнний час; 

- правила мудрого параноїка:  як не 

попастися в тенета 

кібермародерів; 

- діючі онлайн-інструменти, що 

допоможуть дати відсіч 

кібермародерам 

Раїса Федоровська, 

керівник EMA Academy та 

Школи Кібербезпеки 

 

 

- сайт «Шахрай Гудбай» 

НБУ 

https://promo.bank.gov.ua/

stopfraud/ 

 

- онлайн-гра «Здолай 

шахрая» 

https://game.ema.com.ua/ 

 

25.08.22 «Захист прав споживачів 

фінансових послуг» 

- хто займається захистом прав 

споживачів фінпослуг; 

- який комплекс дій становить 

поняття "захисту прав"; 

- типові порушення у сфері 

фінпослуг; 

- як вберегтися від спорів 

(проблем) з фінустановами 

 

Ольга Лобайчук,  

начальник Управління захисту 

прав споживачів фінансових 

послуг, НБУ 

 

- сайт «Знай свої права: 

кредити» НБУ 

https://promo.bank.gov.ua/

know-your-rights-loans/ 

 

 

 

 

 

https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:EEF+EEF-008+2021/about
https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:EEF+EEF-008+2021/about
https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:EEF+EEF-008+2021/about
https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:EEF+EEF-008+2021/about
https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/
https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/
https://game.ema.com.ua/
https://promo.bank.gov.ua/know-your-rights-loans/
https://promo.bank.gov.ua/know-your-rights-loans/


25.08.22 Завершення програми 

літньої школи 

- підбивання підсумків; 

- оголошення про отримання 

сертифікатів; 

- плани на майбутнє; 

- анонс зимової школи 

 

Леся Войтицька,  

начальник Управління зв’язків 

з громадськістю та фінансової 

обізнаності, НБУ 

 

 

Заповнення анкети зворотного зв’язку. 

Видача сертифікатів. 
 

 


