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Індекс фінансової грамотності України

До звіту ОЕСР за 2020 р. включені дані за результатами опитувань у 26 

країнах.



Заощадження та індекс фінансової грамотності

Люди, які мають заощадження для покриття поточних витрат

протягом щонайменше трьох місяців, демонструють значно вищий

бал за Індексом фінансової грамотності, включаючи всі його

компоненти



Потреби як причина витрат

Самореалізація

Визнання

Соціалізація

Безпека та комфорт

Фізіологічні потреби

(їжа, вода, тепло, відпочинок)

Піраміда Маслоу



Потреби і витрати

5

РЕГУЛЯРНІ

ТИМЧАСОВІ

РАЗОВІ

ОБОВ’ЯЗКОВІ

НЕОБОВ’ЯЗКОВІ

пов’язані з бажаними, а 

не обов’язковими для 

виживання благами:

чашка кави, тістечко, 

квитки на концерт

пов’язані з виживанням 

людини:

харчування, одяг, 

безпечне проживання, 

послуги зв’язку, податки



Викрадачі грошей



Альтернативна вартість



Причини для заощаджень

Заощадження – це

певний відсоток доходів,

який не використовується

одразу, а призначений

для забезпечення витрат

у майбутньому.



Заощадження як резервний фонд

Розмір резерву на випадок непередбачуваних життєвих ситуацій складає 3-6

місячних бюджетів у період стабільної економічної ситуації та до 12 місячних

бюджетів у період несприятливих економічних обставин.

Непередбачувані життєві ситуації

Раптове скорочення доходів (втрата 

роботи, скорочення зарплати) 
1

Втрата грошей (загубили гаманець, 

крадіжка)

Ситуації зі здоров'ям (травми, нещасні 

випадки, стоматологія, гострі 

захворювання).

Витрати на ремонт (поламки 

побутової техніки, автомобіля)

Термінові покупки техніки 

(мобільний телефон, ноутбук для 

роботи чи навчання)

Для формування резервного фонду, відкладайте мінімум 10% від кожного свого

доходу та/або фіксовану суму щомісяця.

2

3

4

5

6
Термінова необхідність фінансової 

допомоги близьким



Перетвори мрію на фінансову ціль

Формулюємо ціль

Ціль повинна бути конкретною, 

мати виражену у грошах 

вартість, досяжною, бути 

важливою саме зараз та мати 

строк реалізації.

Робимо розрахунки

Необхідно порахувати, яку 

суму потрібно заощаджувати 

регулярно: 

щомісячно/щотижня.

Оцінюємо реальність

Наскільки реально регулярно 

відкладати визначені суми. За 

потреби скоригуй суму та 

графік заощаджень.

Виконуємо план

Дотримуйся свого рішення та 

заощаджуй відповідно до 

плану. 

1 2

3 4



Параметри захисту накопичень

Дохідність – можливість заробляти відсотки,

вкладаючи кошти на депозит.

Доступність – вільний доступ до коштів,

можливість використати їх у будь-який момент.

Безпека – захист грошей від крадіжки, фізичного

пошкодження та втрати.



Види депозитів в Україні

12

За можливістю 

поповнення 

депозиту

• З можливістю 

поповнення

• Без 

можливості 

поповнення

Залежно від 

фінансової 

установи, де 

розміщується 

депозит

• Банківські

• У кредитних 

спілках

За строком, на 

який 

розміщується 

депозит

• На вимогу

• Строкові з 

правом 

дострокового 

розірвання

• Строкові без 

права 

дострокового 

розірвання

Залежно від 

того, що 

розміщується на 

депозиті

• Гривневі

• Валютні

• Металеві (у 

банківських 

металах)



Інфляція – що це?

Інфляція – це темпи зростання цін на товари та послуги.

В Україні (як і в багатьох інших країн світу) вона вимірюється

індексом споживчих цін, який відображає як змінюється вартість

споживчого набору товарів та послуг.

Це продукти харчування, одяг,

ліки, гігієнічні засоби, меблі,

будівельні матеріали,

електроенергія, газ, тепло та

вода, транспорт, зв'язок, освіта та

багато іншого.

Загалом - 335 уживаних товарів і

послуг.



Чи можна витрачати і багатіти?

 Витрати, які ведуть до нових витрат

• Мобільний телефон

• Відпустка

• Купівля товарів у кредит

• Житло для власного проживання

 Витрати, які приносять доходи

• Депозит

• Освіта (інвестиції у себе)

• Житло, яке передано в оренду


