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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

У сучасних суспільно-економічних умовах економічна грамотність дозволяє 

людині побачити свою фінансову перспективу, стати фінансово незалежним,  

управляти своїм благополуччям. 

Фінансово обізнані люди ефективно планують і використовують власні 

ресурси, приймають відповідальні рішення у сфері особистих фінансів, вільно 

орієнтуються у складних послугах і продуктах, що пропонуються фінансовими 

установами.  

Фінансова грамотність населення стимулює розвиток відповідних ринків; 

формує довіру до різних фінансових інституцій та державної політики, що регулює 

цю діяльність; обумовлює відповідальне відношення до формування бюджетів усіх 

рівнів та призводить до підвищення темпів економічного розвитку країни. 

Розуміння основ фінансових відносин у ринковій економіці, ролі держави у 

сфері фінансів сприяють економічному розвитку держави. Цей процес залежить не 

тільки від впровадження ефективних сучасних технологій, в тому числі і в 

фінансовій сфері, а й від можливості їх використання громадянами країни. 

Створення умов, які стимулюють учнів до підвищення рівня фінансової 

грамотності, соціальної адаптації є одним із завдань сучасної шкільної освіти. Для 

досягнення цього необхідно сформувати в учнів основи фінансових знань, що 

передбачають розуміння функціонування взаємопов’язаних складових фінансової 

системи: банківської, податкової, страхової. У поєднанні з раціональним 

економічним мисленням фінансова грамотність дозволяє людині бути успішною в 

особистому та професійному житті, гідно виконувати свої громадянські обов’язки. 

 

Програма навчального курсу за вибором «Економіка & Фінанси» пропонується 

для вивчення учнями 9 класу і розрахована на один рік вивчення за двома 

варіантами: А – 17 годин і Б – 35 годин. 
 

Метою курсу є підвищення рівня фінансової та економічної грамотності учнів 

9 класу, ознайомлення з особливостями функціонування фінансової системи в 

ринкових умовах, формування раціонального способу мислення, орієнтованого на 

добробут. 

Головними завданнями курсу є: 

- ознайомити учнів з основними поняттями курсу, фінансовими відносинами в 

сучасних ринкових умовах та роллю держави у даній сфері; 

- навчитися приймати раціональні економічні рішення стосовно особистих 

фінансових питань; 

- формувати усвідомлення корисності бути грамотним споживачем фінансових 

послуг в сучасних умовах. 

 

Структура курсу 

Програма курсу будується за такими змістовими лініями: 

Розділ I. Фінансові механізми в економіці. 

Розділ IІ. Нова фінансова цивілізація. 

Даний навчальний курс має прикладний характер. Програмою передбачено 

виконання практичних робіт та дослідження, що дозволять учням зрозуміти 



взаємозв’язок навчального матеріалу з життєвою практикою. Це дасть можливість 

закріпити знання і сформувати практичні уміння, необхідні для здійснення 

раціональної економічної діяльності. 

Навчальний курс «Економіка & Фінанси» є практично спрямованим і 

передбачає можливість застосування інтерактивних форм навчання у поєднанні із 

сучасними освітніми технологіями, а також традиційних форм і методів навчання. 

Програмою передбачено ознайомлення з різноманітними поняттями 

економічної тематики. Важливим є адаптація навчального матеріалу до життя та 

інтересів кожної людини, що допоможе формуванню відповідної самооцінки учнів, 

утвердження їх як особистості, дасть уяву про фінансову незалежність, допоможе 

соціальній адаптації школярів до життєвих реалій.  

 

  



Навчальна програма  

«ЕКОНОМІКА & ФІНАНСИ» 9 клас 

17 (35) годин 

 
№ 

з/п 

К-ть 

годин 

Назва теми, 

зміст навчального матеріалу 

Державні вимоги до 

рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів А Б 

 

1. 1 2 Вступ.  

Економічний спосіб мислення. Стратегії прийняття 

фінансових рішень. Людина в економіці. 

Підвищення фінансової грамотності населення. 

Учень/учениця: 

розповідає про фінансове 

планування 

порівнює стратегії прийняття 

фінансових рішень 

розуміє роль фінансової 

грамотності у житті людини 

 

Розділ I. Фінансові механізми в економіці. 

 

2. 2 5 Тема 1. Банківська система. 

Банківська система. Центральний банк. Комерційні 

банки. «Порожні гроші». Безготівкові розрахунки та 

основні банківські операції.  

 

Ділова гра. «Банківський аукціон» 

Учень/учениця: 

розповідає про елементи 

банківської систем та 

взаємозв’язки між ними 

оцінює переваги безготівкових 

розрахунків 

розуміє як управляти 

банківським рахунком 

 

3. 2 4 Тема 2. Сучасна система страхування.  

Страхові компанії. Види страхування. Переваги та 

недоліки різних видів страхування. Найпоширеніші 

види страхування в Україні. 

 

Екскурсія до страхової компанії. 

Ділова гра «Обираємо вид страхової послуги». 

Учень/учениця: 

наводить приклади видів 

страхування 

усвідомлює важливість 

страхування для фінансової 

безпеки громадян 

порівнює  різні види страхування 

 

4. 2 4 Тема 3. Біржова діяльність. 

Як влаштована біржа та навіщо вона потрібна. 

Види бірж. Фондова біржа. Цінні папери. 

Навчальний фільм «Як працює Чикагська біржа». 

Ділова гра «Операції на фондовій біржі» 

 

 

Учень/учениця: 

називає види бірж 

розповідає про цінні папери 

розуміє роль бірж в економіці 

розрізняє види операцій на 

фондовій біржі 

 

5. 3 5 Тема 4. Податкова система.  
Принципи податкової системи, їх характеристика. 

Податкова система України. 

Фінансова автономія місцевих бюджетів: кращий 

іноземний досвід. 

Практична робота №1 «Заповнюємо податкову 

декларацію». 

Дослідження «Роль місцевих бюджетів в економіці 

вашого регіону» 

Учень/учениця: 

називає принципи податкової 

системи 

характеризує податкову систему 

України 

усвідомлює значення місцевих 

бюджетів для добробуту громади  

 

 

 

 



 

Розділ IІ. Нова фінансова цивілізація 

 

6. 2 4 Тема 5. Грошові відносини в сучасному світі. 

Розвиток безготівкових розрахунків та 

електронізація грошового обігу. 

Валюта. Світові гроші. Долар – головна світова 

валюта. Євро – єдина європейська валюта.  

Практична робота №2 «Розраховуємо валютний 

курс» 

 

Учень/учениця: 

називає особливості сучасних 

грошових відносин 

розповідає про головні валюти 

світу 

пояснює, що таке світові гроші    

7. 2 4 Тема 6. Відомі фінансові установи світу.  
Чим славляться швейцарські банки.  

Страхові корпорації США та Великої Британії. 

Чим відома Токійська біржа?  

 

Дослідження «Топ-10 фінансових установ світу». 

Учень/учениця:  

називає найбільш відомі 

фінансові установи світу 

розповідає про роботу Токійської 

біржі та великих страхових 

корпорацій 

ранжує фінансові установи 

8. 2 4 Тема 7. Сталий розвиток.  

Значення фінансів для економічного розвитку 

суспільства. Економічна складова сталого розвитку. 

Економія ресурсів. «Зелена» економіка. 

Учнівська конференція «Сталий розвиток 

як концепція виживання людства». 

 

Учень/учениця:  

пояснює сутність економічного 

розвитку 

розуміє, що таке сталий розвиток 

усвідомлює необхідність 

забезпечення сталого розвитку 

наводить приклади економії 

ресурсів 

 16 32  Резерв 1 (3) год. 
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