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Мета: Підвищення фінансової грамотності учнів з питань управління власними коштами 
та їх безпечного використання в майбутньому при інвестуванні у різні фінансові 
інструменти 

 

- навчальна: розказати учням, що таке інвестування та як безпечно вкладати власні кошти 

- розвиваюча: пояснити учням, як правильно обирати, куди вкладати власні кошти з 
позицій дохідності і ризику; що потрібно знати кожному, щоб не стати жертвою 
шахрайства у сфері інвестування 

- виховна: виховувати інтерес до вивчення правознавства як необхідної умови прийняття 
виважених фінансових рішень, сприяти формуванню відповідальності при користуванні 
фінансовими послугами 

 
Тривалість уроку – 45 хв. 
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Інтернет, доступ до WI-FІ, фліп-чарт/звичайна шкільна дошка. Методичні матеріали: 
презентація, роздатковий матеріал (представлений у додатках до уроку) 

 
Аудиторія/ кількість учасників: молодь віком 14-18 років, 15/25 осіб 

 
Автори: Анатолій ФАЇЗОВ, Алевтина МИРОНОВА, Вікторія БУЯЛЬСЬКА 

 
Хід уроку: 

Інвестуй надійно. Мрій вільно! (Гасло заняття) 
 

1. Організаційна частина уроку. 
Викладач (тренер) повідомляє учням тему заняття, яке буде проходити у формі 
тренінгу – аналіз ситуацій та виконання вправ для формування навиків прийняття 
виважених фінансових рішень. Звертає увагу на те, що для продуктивності співпраці 
необхідна активна участь кожного і плідна робота всіх присутніх. 

 
Викладач (тренер): Доброго дня, всім! Дякуємо, що Ви стали учасниками нашого 
інтерактивного уроку, який буде проходити у формі тренінгу. Сьогодні ми не тільки 
вивчимо новий матеріал, а й також закріпимо нові знання шляхом аналізу реальних 
ситуацій та виконанням практичних завдань. Для продуктивної співпраці необхідна 
активна участь кожного з Вас. Отримайте будь ласка картки, які будуть 
використовуватися Вами під час обговорення питань для визначення власної позиції, а 
також інші роздаткові матеріали необхідні для уроку (Додаток А, Додаток Б, Додаток В). 
 
Тема нашого заняття, яка звучить як «Безпечні інвестиції – достаток та успіх громадянина» 
допоможе Вам реалізувати мрію кожної молодої людини – бути заможним і успішним. 
Підніміть, будь ласка, зелену картку хто мріє бути заможним і успішним? Риторичне 
запитання, правда ж? Як ми знаємо, інвестування – процес вкладення коштів у різні 
фінансові інструменти (депозит, акції, облігації), з метою отримання додаткової вигоди. 

 



Викладач (тренер) звертає увагу на значок «книжки» на слайді, який дозволяє учневі у 
роздатковому матеріалі під назвою «Бібліотека під рукою» ознайомитися з цим 
визначенням згідно   законодавства України (Додаток Б). 

 
А чи може інвестування допомогти досягнути мрії стати заможним? Висловіть свою 
позицію, будь ласка, шляхом голосування: «ЗЕЛЕНА КАРТКА» – «ТАК», «ЧЕРВОНА КАРТКА» 
– «НІ». 

 
Після голосування, в залежності від того як проголосували учні викладач запитує, чому 
вони так проголосували? Може також поставити додаткове питання на розгляд учнів 
:«Чи існує ризик втрати власних коштів під час інвестування»? 

Учні відповідають на питання, а викладач узагальнює їхні думки. 
 
2. Мотивація навчальної діяльності. 

 
Викладач (тренер): Існує чимало ситуацій, в яких ми можемо втратити гроші, які 
інвестуємо, тому що іноді не знаємо про особливості надання фінансових послуг, а іноді – 
тому, що необачно довіряємо фінансовим установам чи їх представникам. Сьогодні ми 
обговоримо важливу проблему, а саме, як розпоряджатися власними коштами так, щоб не 
тільки їх примножити, а й не потрапити у пастку фінансового шахрайства та не втратити їх 
взагалі. Давайте переглянемо невеличкий сюжет про фінансових шахраїв, яких викрили 
працівники Національної поліції України (Відео). 
 
Отже, як ми з Вами переконалися з сюжету, що для успішного інвестування мало розуміти 
в чому його сутність, а й необхідно знати як правильно оцінювати напрями вкладення 
власних коштів з позицій не тільки дохідності, а й ризику. 
 
На нашому занятті спробуємо разом сформувати алгоритм «Трьох безпечних кроків 
інвестування» для досягнення мрії та успішно реалізувати в майбутньому гасло нашого 
заняття: «Інвестуй надійно. Мрій вільно!» 
 
Метод «дерево рішень» допоможе учням краще зрозуміти механізми прийняття 
рішень, при аналізі проблеми безпечного інвестування, яка не має однозначного 
вирішення. Викладач (тренер) поетапно представляє на слайдах, а учні мають 
додаткову можливість переглянути у роздаткових матеріалах «дерево рішень» – 
алгоритм рішень «Три безпечних кроки інвестування» (Додаток В). Обговорює з учнями 
кожен із варіантів рішення, яке має свої переваги і ризики. 

 
3. Вивчення нового матеріалу. 

 
Викладач (тренер): У якому віці ми самостійно можемо укладати угоди з фінансовими 
установами, самостійно приймати фінансові рішення як вкладати власні кошти. Давайте 
проведемо голосування: «ЧЕРВОНА КАРТКА» – у 18 років, «ЖОВТА КАРТКА» – у 14  
років, «ЗЕЛЕНА КАРТКА» – власна думка, свій варіант відповіді. 

 
Викладач (тренер) після голосування учнів, просить їх обґрунтувати свої думки або 
допомагає їм, згодом наводить правильну відповідь. 

 
Так, дійсно, укладати договори на проведення фінансових операцій з власними коштами 
ми з Вами можемо лише з 18 років, проте, це не стосується договору банківського вкладу, 
адже законодавство дозволяє розміщувати кошти на депозит підліткам уже з 14 років, 
тобто отримати досвід інвестування ми можемо набагато швидше. 



Викладач (тренер) звертає увагу на значок «книжки» на слайді, який дозволяє учневі у 
роздатковому матеріалі під назвою «Бібліотека під рукою» ознайомитися з цими 
положеннями у законодавстві України (Додаток Б). 

 
Давайте разом зробимо перший безпечний крок (КРОК 1) – оберемо напрям інвестування 
з позицій можливості отримати дохід, адже основна мета інвестування – це прибуток 
(отримати більше коштів ніж було раніше). 

 
Викладач (тренер) звертає увагу у презентації на перший крок у алгоритмі рішень 
«Три безпечних кроки інвестування». 

 
Для цього ми, для прикладу, проаналізуємо три основних напрями вкладення коштів або 
як їх ще називають фінансові інструменти, які використовуються громадянами при 
користуванні фінансовими послугами, а саме: депозит у банку, купівля акцій компанії, 
купівля державних облігацій. Давайте, коротко спробуємо ознайомитися з цими 
фінансовими інструментами, а можливо пригадати. 

 
Що таке депозит ? 
Учні відповідають на питання, а викладач узагальнює їхні думки. 
 
Отже, вклад (депозит) – це кошти, які розміщені на іменному рахунку клієнта у банку на 
договірних засадах на визначений строк зберігання і підлягають виплаті відповідно до 
умов договору. Дохідність визначається відсотком по вкладу (депозиту). 

 
Викладач (тренер) звертає увагу на значок «книжки» на слайді, який дозволяє учневі у 
роздатковому матеріалі під назвою «Бібліотека під рукою» ознайомитися з цим 
визначенням згідно законодавства України (Додаток Б). 

 
Що таке акція? 
Учні відповідають на питання, а викладач узагальнює їхні думки. 
 
Акція – іменний цінний папір, який посвідчує право його власника на отримання частини 
прибутку компанії (дивіденду), а також права на управління компанією та отримання 
частини її майна у разі банкрутства. 

 
Викладач (тренер) звертає увагу на значок «книжки» на слайді, який дозволяє учневі у 
роздатковому матеріалі під назвою «Бібліотека під рукою» ознайомитися з цим 
визначенням згідно законодавства України (Додаток Б). 

 
Тобто, від володіння акцією ми можемо отримати прибуток, який називають дивідендом, 
а його розмір визначається курсом акції, чим вищий курс – тим вищий відсоток доходу ми 
можемо отримати. 

 
Що таке державна облігація? 
Учні відповідають на питання, а викладач узагальнює їхні думки. 
 
Державна облігація – цінний папір, що посвідчує внесення його власником коштів державі 
та підтверджує її зобов’язання повернути їх (ціна облігації) у передбачений рішенням 
строк та виплатити дохід. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14?find=1&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82&w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F&w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&w1_2


Викладач (тренер) звертає увагу на значок «книжки» на слайді, який дозволяє учневі у 
роздатковому матеріалі під назвою «Бібліотека під рукою» ознайомитися з цим 
визначенням згідно законодавства України (Додаток Б). 

 
По простому кажучи, ми позичаємо гроші державі на певний проміжок часу, через який 
вона зобов’язана нам їх повернути і заплатити за це винагороду (відсоток). 
Як Ви думаєте, який з цих фінансових інструментів може забезпечити найбільший дохід? 
Прошу висловити свої думки шляхом голосування:«ЧЕРВОНА КАРТКА» – акція, 
«ЖОВТА КАРТКА» – депозит, «ЗЕЛЕНА КАРТКА» – державна облігація. 

 
Викладач (тренер) після голосування учнів, просить обґрунтувати свої думки або 
допомагає їм, наводить вірну відповідь. 

 
Найбільші доходи ми можемо отримати від акцій, особливо, якщо це акції успішних 
компаній (середня дохідність українських акцій становить 14-15% річних), тоді як по 
річних депозитах дохідність майже у двічі менша 
– 7-9%, а за державними облігаціями можна отримати дохід у розмірі 10 % за рік. 

 
Викладач (тренер) пропонує зробити учням відповідні помітки у алгоритмі рішень «Три 
безпечних кроки інвестування». 

 
А тепер давайте спробуємо визначити, у якого фінансового інструменту, на Вашу думку, 
найбільший ризик не отримати дохід або не повернути вкладені кошти взагалі? 
Традиційно: «ЧЕРВОНА КАРТКА» – акція, «ЖОВТА КАРТКА» – депозит, «ЗЕЛЕНА КАРТКА» – 
державна облігація. 

 
Викладач (тренер) після голосування учнів, просить обґрунтувати свої думки або 
допомагає їм, наводить вірну відповідь. 

 
Якщо компанія не отримує прибутків або збанкрутує, а це буває в економіці, тоді наша 
дохідність від акцій буде взагалі рівна нулю та й самі акції можуть знецінитися і нічого не 
коштувати. На дохідність акцій можуть впливати різні події як масштабні (новації, 
революції, стихійні лиха, економічні кризи) так, і не значні. Яскравим прикладом впливу на 
дохідність та курс акцій може бути подія, яка відбулося нещодавно на чемпіонаті Європи 
з футболу, у якому приймає участь й наша футбольна команда. Так от, відомий 
португальський футболіст Кріштіану Роналдо на прес- конференції відсунув пляшки з 
водою одної із світових торгових марок, що одразу негативно вплинуло курс акцій цієї 
компанії і звісно їх доходність. 
 
Найбільш ризиковим фінансовим інструментом залишаються акції (високий рівень 
ризику), менш ризиковими (середній рівень ризику), є кошти розміщені на депозиті. 
Якщо банк збанкрутує, а Ваша сума вкладу буде до 200 тис. грн., то держава завдяки 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб поверне Вам кошти і Ви нічого не втратите. 
Пам’ятайте, що лише банківські установи є учасниками такого фонду. Найбільш надійним 
фінансовим інструментом для інвестицій є державні облігації, адже держава гарантує 100 
% повернення коштів за цими цінними паперами незалежно від вкладеної суми (низький 
рівень ризику



Викладач (тренер) пропонує зробити учням відповідні помітки у алгоритмі рішень «Три 
безпечних кроки інвестування». 
 
Отже, ми з Вами з’ясували, що при прийняті відповідального фінансового рішення зажди 
потрібно зважувати дохідність і ризиковість. Висока дохідність може свідчити   про високі 
ризики втрати коштів. Крім того, чим на більший термін Ви вкладаєте кошти з метою їх 
примноження, тим ризики також будуть вищі, а отже і дохідність фінансового інструменту 
теж повинна бути вищою. 
 
Після того як ми навчилися оцінювати напрями інвестування з позицій ризику та 
дохідності, зробимо другий виважений крок (КРОК 2). 

 
Викладач (тренер) звертає увагу у презентації на другий крок у алгоритмі «Три 
безпечних кроки інвестування». 

 
Визначимо, що потрібно знати, перш ніж заключати договір з фінансовою установою, щоб 
ми співпрацювали з надійними партнерами і не стали жертвами фінансових шахраїв. 
 
Отже, якщо ми обрали – «депозит у банку», то в першу чергу, перш ніж укладати договір 
банківського вкладу, ми повинні проаналізувати чи надійний цей банк, чи має право він 
здійснювати такого роду фінансові послуги. 

 
Для цього ми повинні обов’язково перевірити: 

- на веб-сайті НБУ (https://bank.gov.ua), наявність ліцензії на надання банківських 
послуг («Головна» > «Нагляд» > «Ліцензування банків» > 
«Банківські ліцензії» – https://bank.gov.ua/ua /supervision/registration/lic-bank) або можна 
звернутись на «гарячу лінію» НБУ та взнати потрібну Вам інформацію за номером 0 800 
505 240. Наявність ліцензії у банку, говорить про те, що інтереси і права громадянина 
будуть захищені відповідно до законодавства та ризики шахрайства мінімальні; 

- на    веб-сайті    Фонду    гарантування    вкладів    фізичних    осіб ( 
http://www.fg.gov.ua) чи є установа його учасником, а також можна звернутись на «гарячу 
лінію» Фонду та взнати потрібну Вам інформацію – 0-800-308-108; 

- на веб-сайті Незалежної асоціації банків України (https://nabu.ua), оцінити 
ренкінг надійсності банківських установ. 

Згодом, Вам потрібно проаналізувати отриману інформацію та проявити 
розсудливість, і лише після отримання позитивних відповідей по всім пунктам можна 
роботи наступний безпечний крок. 
 
Якщо ми хочемо інвестувати в державні облігації або акції, то для цього там потрібно 
обов’язково скористатися послугами банку або інших професійних торговців цінними 
паперами. З ними теж потрібно буде обов’язково укласти договір про проведення 
операцій з цінними паперами. 
 
Давайте визначимо, що потрібно зробити, щоб вдало інвестувати власні кошти в цінні 
папери (акції, облігації) та не потрапити на фінансових шахраїв, які полюють на 
недосвідчених інвесторів. 

 
Викладач (тренер) звертає увагу у презентації на інший спосіб інвестування у алгоритмі 
рішень «Три безпечних кроки інвестування». 
 
Визначимо, як обрати безпечного професійного торговця цінними паперами – банк, 
брокерську чи інвестиційну компанію. Насправді, всі ці установи можуть надавати Вам 

https://bank.gov.ua/
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фінансові послуги з купівлі-продажу цінних паперів. 
Отже, ми повинні проаналізувати чи надійний торговець, чи має право він здійснювати 
операції на ринку цінних паперів і працювати з Вами? 
 
Для цього обов’язково маємо перевірити: 

- на веб-сайті Національної комісії цінних паперів та фондового ринку 
(https://www.nssmc.gov.ua) наявність ліцензій на торгівлю цінними паперами (ліцензії на 
брокерську діяльність, дилерську діяльність), надання послуг із зберігання та обліку 
цінних паперів (ліцензія на депозитарну діяльність): 
«Головна» > «Торговці» > Пошук компанії > Ліцензії. 
 
Наявність ліцензії у торговця цінними паперами, говорить проте, що інтереси і права 
громадянина будуть захищені та ризики шахрайства мінімальні. Ліцензію на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку може отримати тільки юридична особа, 
створена в організаційно- правовій формі акціонерного товариства або товариства з 
обмеженою відповідальністю; 

- надійність торговця: на веб-сайті Національної комісії цінних паперів та 
фондового ринку (https://www.nssmc.gov.ua) є реєстр фіктивних торговців (інформація про 
компанії, які не звітують про свою діяльність, відсутні реальні доходи від професійної 
діяльності, відсутня ліцензія), також З метою захисту прав споживачів фінансових послуг на 
цьому ж веб-сайті є список сумнівних інвестиційних проектів, які здійснюють свою 
діяльність без відповідних дозвільних документів (список розміщено в розділі 
«Діяльність»/«Захист інвесторів»/«Попередження інвесторам»); 

- наявність акредитації на біржі (якщо Вам скажуть, що компанія працює на біржі, 
а на справді її немає в переліку членів – то Ви маєте справу з шахраями. Для прикладу, 
якщо фірма купує і продає акції на «Українській біржі», її назву можна знайти в переліку 
членів біржі (http://www.ux.ua/ua/ members.aspx); 

- обов’язкова наявність у торговця веб-сайту, де він зобов’язаний звітувати про 
свою діяльність як учасник ринку цінних паперів (звертайте особливу увагу на дати 
розміщення матеріалів звітів, чи не наведена застаріла інформація); 

- наявність свідоцтва про членство у професійній асоціації учасників ринку 
капіталів та деревативів (PARD) (на вей-сайті організації 
https://www.pard.ua/uk/participation/members/list/ ); 

- проаналізувати ренкінг торговця на веб-сайті Професійної асоціації учасників 
ринку капіталів та деревативів (PARD) (https://www.pard.ua 
/uk/trader /rankings/); 

- прочитати інформацію про керівників та біографію менеджерів; якщо маємо 
справу із закритістю інформації або відсутнє підтвердження професійної історії таких осіб, 
досвіду їх роботи, то маємо ознаки ризиковості такої організації (адже особи, які 
представляються керівниками компаній, можуть бути просто найманими акторами й не 
мати жодного професійного досвіду роботи у цій сфері). 

 
Викладач (тренер) пропонує самостійно визначити учням, які позиції на надійність 
необхідно перевірити у компанії для купівлі акцій, зробивши відповідні помітки у 
алгоритмі рішень «Три безпечних кроки інвестування» (Додаток В). 

 
Після цього, необхідно проаналізувати отриману інформацію та проявити розсудливість, 
адже коли ми отримали позитивні відповіді по обов’язкових пунктах, можемо роботи 
наступний безпечний крок інвестування. 
 
Отже, ми визначили, яку інформацію про фінансові інструменти, а також торговців 
фінансових послуг потрібно обов’язково перевірити та проаналізувати, перш ніж 
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довіряти свої кошти. А тепер – заключний «безпечний крок інвестування» (КРОК 3). 
 
Викладач (тренер) звертає увагу у презентації на третій крок у алгоритмі рішень «Три 
безпечних кроки інвестування». 

 
На основі аналізу інформації про дохідність, ризиковість і надійність продавця фінансових 
послуг, приймаємо рішення про укладання договору. 
Для цього необхідно: 

- уважно прочитати договір ( у договорі банківського вкладу умови про: відсоткову 
ставку, комісійні та вартість обслуговування рахунку, умови щодо дострокового 
розірвання угоди, дати з якого числа відкривається внесок і коли термін вкладу 
закінчується; у договорі про брокерське обслуговування умови про: винагороду, 
комісію, терміни виконання, відповідальність сторін та звітування;); 

- вимагати інформацію чи підпадає Ваш депозит під гарантії Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб (щоб фонд повернув Вам кошти, сторонами договору 
обов’язково мають бути «Банк» та «Вкладник», а не «Інвестор» чи «Фінансовий 
клієнт»; крім того, пам’ятайте, що кошти за депозитами у банківських металах 
фондом не відшкодовуються); 

- вимагати надати Вам попередній розрахунок доходів та витрат за депозитом або 
витрат пов’язаних з брокерським обслуговуванням операцій з цінними паперами; 

- проводити всі розрахунки коштами на банківських рахунках, адже 
«гроші» в електронному гаманці не є грошима в розумінні закону та не можуть 
гарантуватися державою; 

- кожна Ваша операція з банком чи брокерською компанією повинна завершуватися 
видачею документа, який однозначно свідчить про те, що гроші були внесені, 
отримані, переведені (квитанція, меморіальний касовий ордер, чек банкомату) 
збирайте і зберігайте всі підтверджуючі фінансові документи (платіжні документи 
потрібно зберігати не менше трьох років). 

 
Викладач (тренер) пропонує самостійно визначити учням, які позиції необхідно 
перевірити при укладанні договору з компанією для купівлі акцій, зробивши відповідні 
помітки у алгоритмі рішень «Три безпечних кроки інвестування» (Додаток В). 
 
І головне, пам’ятайте, що Ваші рішення мають бути виваженими, а обраний торговець 
фінансових послуг – надійним. Якщо пропозиція звучить занадто добре, щоб бути правдою, 
обіцяють захмарні відсотки – це майже завжди шахрайство. 
 
Отже, алгоритм рішень «безпечних кроків інвестування» включає три основні кроки: 
перший – «ВИБІР НАПРЯМУ ВКЛАДЕННЯ КОШТІВ», другий – «ВИБІР ФІНАНСОВОЇ 
УСТАНОВИ ДЛЯ СПІВПРАЦІ» та третій - «УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ». 
 
4. Закріплення вивченого матеріалу. 

Викладач (тренер): А тепер, давайте спробуємо закріпити наші знання шляхом 
виконання різних ситуативних завдань практичного характеру. Виконаємо їх у змагальній 
формі. Для цього об’єднаємось у групи або команди («червоні», «зелені», «жовті» і т.д.). У 
кожної команди буде до трьох хвилин часу, щоб підготувати відповідь на завдання. Якщо 
команда буде готова відповідати раніше – тоді один з учасників, після того як викладач 
(тренер) скаже слово «час», піднімає табличку з кольором Вашої команди і представляє 
свою відповідь. Але пам’ятайте, відповідь повинна бути не тільки швидкою, а й 
правильною. 
 
 



Викладач (тренер) буде фіксувати бали на фліп-чарті або дошці. 
Правильну відповідь оцінюємо у 3 бали. 
 
І так, готові? Увага на екран! Давайте уважно переглянемо сюжет телевізійних новин 
(Відео). До речі, акції цієї компанії можна офіційно купити в Україні. 
 
Команди, а тепер завдання: визначте, яким чином і наявність, якого дозвільного документу 
для здійснення операцій з цінними паперами необхідно було обов’язково перевірити у 
представників «Тесла Моторс Україна», перш ніж довірити їм власні кошти 
та укласти договір з брокерського обслуговування? Час. 
 
Відповідь: купівлю або продаж акцій мають право здійснювати тільки торговці цінними 
паперами, які мають відповідну ліцензію. Таким дозвільним документом є ліцензія 
(ліцензія на брокерську діяльність). Для перевірки наявності ліцензій необхідно зайти на 
веб-сайт Національної комісії цінних паперів та фондового ринку 
(https://www.nssmc.gov.ua): «Головна» > «Торговці» і віднайти компанію, яка надає 
послуги з купівлі-продажу цінних паперів у цьому переліку, перевірити чи вона має право 
здійснювати діяльність на фондовому ринку. 
 
Викладач (тренер): Наступне завдання. Давайте переглянемо, ще один репортаж (Відео). 
А тепер ознайомтеся з трьома договорами розміщення коштів. 
 
Викладач (тренер) роздає командам реальні договори з фінансовими установами, один – 
банківського вкладу на суму 200 тис. грн, інший – на суму 50 тис. доларів, а також 
договір залучення коштів з фінансовою компанією на суму 200 тис. грн. 
 
Увага завдання! Проаналізуйте договори та оберіть на Вашу думку той, який має 
найменший ризик з позицій втрати або неповернення вкладених коштів в разі банкрутства 
фінансової установи? 
 
Час. 
 
Відповідь: з трьох запропонованих договорів, найменш ризиковим є договір банківського 
вкладу на суму 200 тис. грн, адже згідно з діючим законодавством Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб, повертає кошти за цим видом договору у разі банкрутства 
банківської установи у розмірі до 200 тисяч гривень, саме якраз цей обсяг граничних 
коштів зазначений у договорі. Інший вид договору банківського вкладу не зважаючи, на 
те що він представлений у валюті, його власник, в разі банкрутства фінансової 
установи, зможе повернути собі гривневу суму у розмірі лише 200 тис., а решта коштів 
– втратить. Крім, того сторонами договору банківського вкладу завжди є банк і 
вкладник, а не інвестор чи фінансовий клієнт, як зазначено в одному з договорів, кошти 
за яким Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не повертає. Адже учасниками фонду є 
лише банківські установи. 
 
Викладач (тренер): Наступне завдання для команд. Давайте переглянемо відео про трюки 
фінансових шахраїв (Відео). А тепер подумайте та занотуйте на аркуші (формат А3) 
(Додаток Г ) ознаки або характерні риси, які допоможуть будь-якому громадянину 
ідентифікувати шахрайську компанію, яка надає фінансові послуги. Отримає три бали та 
команда, яка найшвидше представить найбільшу кількість релевантних (суттєвих) ознак. 
 
Час. 
 

https://www.nssmc.gov.ua/


Викладач (тренер) через три хвилини збирає аркуші у команд та прикріплює їх на фліп-
чарті/дошці, щоб усі бачили результат командної роботи. Порівнює ознаки та за 
необхідності просить учасників команд обґрунтувати свої відповіді. 
 
Відповідь: 

1. великий відсоток гарантованої дохідності (основною ознакою шахрайських 
компаній є пропозиція надприбутків, які часто в рази більші від середньої процентної 
ставки банків за депозитами. Деякі проєкти пропонують дохідність у 100% й більше 
річних, в той час як алгоритм використання грошей та логіка заробітку є надзвичайно 
розпливчасто описаними) 

2. відсутність відповідних дозволів та ліцензій (як правило, не має жодних 
офіційних ліцензій на здійснення діяльності, яка пов’язана з наданням фінансових 
послуг, управлінням активами чи іншими послугами на ринках капіталу в країні, де вона 
залучає гроші. Інколи інвестору пред’являють “ліцензії” закордонних сумнівних 
організацій або екзотичних країн) 

3. агресивний маркетинг (більшість шахрайських компаній потребують 
агресивної рекламної підтримки. Як правило, рекламні кампанії реалізується в мережі 
Інтернет. Масштабна, яскрава, багатообіцяюча, зазвичай вона ґрунтується 
винятково на емоційних мотивах, а не раціональних обґрунтуваннях. Не повинна 
заспокоювати велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації 
відомих блогерів та медіа-персон) 

4. відсутність фізичного офісу (наявність виключно онлайн комунікації, 
відсутність фізичного офісу в країні. Відсутність ідентифікованих співробітників з 
професійною історією, які несуть відповідальність за управління коштами інвесторів. 
Укладання угод без фізичної присутності, особистого чи електронного підпису та 
звірки документів. Відсутність функціонального бек-офісу, як то юридичного відділу, 
бухгалтерії, суміжних служб) 

5. відсутність юридичної реєстрації в країні ( юридичні особи, як правило, є 
резидентами таких країн як Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, 
Сент-Вінсент і Гренадини, республіка Вануату, країн з офшорними зонами, пільговими 
митними чи реєстраційними умовами) 

6. підозрілі або неперевірені біографії менеджерів (закритість інформації про 
фактичних керівників, про відповідальних за юридичне, фінансове, бухгалтерське 
супроводження діяльності проєкта. Розпливчасті та юридично нечіткі назви посад 
номінальних керівників, які фігурують в рекламних матеріалах. Відсутність 
підтвердженої професійної історії таких осіб) 

7. відсутність підписаних документів (за українським законодавством, укладання 
фінансових договорів вимагає персоніфікації підписантів, особистого підпису паперів, 
наявності підписаних обома сторонами угоди документів в кількох екземплярах або 
підписаних за допомогою електронного цифрового підпису) 

8. настирлива пропозиція залучати друзів (пропозиція залучати до інвестицій 
друзів, родичів, знайомих. Сумнівні компанії розробляють та пропонують деталізовану 
програму отримання додаткових бонусів та доходів у разі залучення нових учасників) 

9. відсутність систематичних звітів щодо операцій, діяльності, результатів 
компанії або застаріла інформація 

10. можливість поповнювати рахунки за послуги будь-чим та будь- яким чином 
(карткою, веб-мані, Яндекс- гроші, біткоінтами). 

 
 
 
 
 



5. Визначаємо переможців гри та підводимо підсумки заняття. 
Викладач (тренер) визначає переможців командного розгляду практичних ситуацій. 
Підводить підсумки заняття. Дякує учням за активність та співпрацю на уроці. 
 
Викладач (тренер): На завершення нашого уроку проголосуйте, будь ласка, Вашими 
картками, що слід в першу чергу враховувати при інвестуванні власних коштів? Ризиковість 
– «ЧЕРВОНА КАРТКА», дохідність – «ЖОВТА КАРТКА» чи враховувати потрібно цих два 
чинники «ЗЕЛЕНА КАРТКА»? 

 
Викладач (тренер) оцінює результати підсумкового голосування учнів. 
Правильна відповідь – «ЗЕЛЕНА КАРТКА». 
А тепер давайте пригадаємо, яка основна ознака шахрайської фінансової установи ? 
 
«ЧЕРВОНА КАРТКА» – відгуки клієнтів, «ЖОВТА КАРТКА» – наявність великої кількості 
реклами, «ЗЕЛЕНА КАРТКА» – відсутність ліцензії на надання фінансових послуг. 
 
Викладач (тренер) оцінює результати підсумкового голосування учнів. 
Правильна відповідь – «ЗЕЛЕНА КАРТКА». 
 
Який фінансовий інструмент є найбільш надійним? 
«ЧЕРВОНА КАРТКА» – акція, «ЖОВТА КАРТКА» – депозит, 
«ЗЕЛЕНА КАРТКА» – державна облігація. 
 
Викладач (тренер) оцінює результати підсумкового голосування учнів. 
Вірна відповідь – «ЗЕЛЕНА КАРТКА». 
 
Отже, ми сьогодні взнали, не тільки що таке інвестування, а й саме головне – ми навчилися 
приймати виважені фінансові рішення та безпечно вкладати власні кошти. Тепер, ми 
знаємо куди інвестувати кошти, вміємо обирати надійну фінансову установу, а отже – 
можемо захистити свої інвестиції. Інвестуй надійно. Мрій вільно! 
 
Домашнє завдання. Обговоріть отриману інформацію вдома з батьками та зі своїми 
друзями, поділяться з ними отриманими знаннями, допоможіть їм прийняти правильне і 
безпечне фінансове рішення. Спробуйте самостійно почати інвестувати. 
 
Викладач(тренер): Дякую всім за плідну співпрацю!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток А 

 
КАРТКИ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 

 

  
 
 

 
 
Інші кольори для командних змагань (залежно від кількості учасників) 

... 



Додаток Б 
 

«БІБЛІОТЕКА ПІД РУКОЮ» 
 
 
 
Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

Стаття 1. Інвестиції 
Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 

об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток 
(дохід) та/або досягається соціальний та екологічний ефект. 

 
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» 

Стаття 1. 
фінансова послуга — операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах 

третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених 
законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою 
отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. 

 
Кримінальний кодекс України 

Стаття 190. Шахрайство 
1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи 

зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом до п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 
двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або 
обмеженням волі на строк до трьох років. 

 
Цивільний Кодекс України 

Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до 
вісімнадцяти років 

1. Крім правочинів, передбачених статтею 31 цього Кодексу, фізична особа у віці від 
чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право: 

1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; 
2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, 

що охороняються законом; 
3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено 

законом або установчими документами юридичної особи; 
4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку)  та розпоряджатися 

вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку). 
Стаття 34. Повна цивільна дієздатність 
Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років 

(повноліття 
Стаття 1058. Договір банківського вкладу 
1. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від  

другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується  
виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах 
та в порядку, встановлених договором. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97&w1_2


 
Закон України «Про банки і банківську діяльність» 

 
 
Стаття 2. Визначення термінів 

Вклад (депозит) – це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України 
або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на 
договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і 
підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору 

 
Постанова правління національного банку України 
«Про затвердження інструкції про порядок відкриття і закриття 
рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – 
резидентів і нерезидентів» 

105. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок неповнолітній особі віком від 14 
до 18 років, яка не має рахунків у цьому банку, у порядку, визначеному в пункті 
103 розділу IX цієї Інструкції. 

Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею 
коштами на відкритий нею вкладний (депозитний) рахунок. 

Коштами, унесеними на вкладний (депозитний) рахунок неповнолітньої особи будь- 
якою іншою особою, розпоряджається неповнолітня особа за згодою органу опіки та 
піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників. 

 
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

Стаття 6. Акції 
Акція – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника 

(акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання 
частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання  
частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління 
акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом 
України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення 
акціонерних товариств. 

Стаття 7. Облігації 
Облігація – цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником коштів, 

визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує 
зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у 
передбачений проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних 
облігацій України - умовами їх розміщення) строк та виплатити доход за облігацією, якщо 
інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних  
облігацій України - умовами їх розміщення). 

 
Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 

Стаття 26. Гарантії за вкладом 
1. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.  

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку  
процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру  
відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості 
вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не 
може бути меншою 200000 гривень. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14?find=1&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82&w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03/conv#n2531
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03/conv#n2531
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F&w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15?find=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17?find=1&text=200&w1_2


Додаток В 
АЛГОРИТМ РІШЕНЬ «ТРИ БЕЗПЕЧНИХ КРОКИ ІНВЕСТУВАННЯ» 

Інвестор 
 

 
 
 КРОК 3 : УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 

... 
ОБЛІГАЦІЯ ДОХІДНІСТЬ –        _% ;  РИЗИК -    АКЦІЯ ДОХІДНІСТЬ – %; РИЗИК -    ДЕПОЗИТ ДОХІДНІСТЬ – % ; РИЗИК -    

КРОК 1 : ВИБІР НАПРЯМУ ВКЛАДЕННЯ КОШТІВ (ДОХІДНІСТЬ + РИЗИКОВІСТЬ ) 

КРОК 2 : ВИБІР ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ДЛЯ СПІВПРАЦІ (НАДІЙНІСТЬ) 

БАНК 

обов’язково: 

наявність ліцензії на надання банківських послуг: (так/ні)  

учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:(так/ні) 

оцінити ренкінг надійності банківської установи 

за даними Незалежної асоціації банків України: 

(місце в п’ятірці)     

(місце в десятці)     

(місце в двадцятці)       

(місце у третьому десятку і нижче)    

додатково: 

прочитати відгуки клієнтів % (позитивні/негативні):   

БАНК/ БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ//ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАІНЯ 

обов’язково: 

наявність ліцензії на торгівлю цінними паперами (ліцензія на 
брокерську діяльність ) 
наявність акредитації на біржі 

обов’язкова наявність веб-сайту і актуальних 

звітів про діяльність 

наявність свідоцтва про членство у професійній 

асоціації учасників фондового ринку 

оцінити ренкінг торговця на веб-сайті 

Професійної асоціації учасників ринку капіталів 

та деревативів (PARD) 

(так/ні) 
(так/ні) 

   

   

(так/ні)    

(так/ні)    

(місце в п’ятірці)     

(місце в десятці)    

(місце в двадцятці)      

(місце у третьому десятку і нижче)    

відкритість інформації про керівників та біографії 

менеджерів,їх професійного досвіду ( так/ні)       

додатково: 

прочитати відгуки клієнтів % (позитивні/негативні):   

БАНК/ БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ//ІНВЕСТЦІЙНА 

КОМПАНІЯ 

обов’язково: 

 

  (так/ні) 

  : (так/ні) 
_ 

   

  ( так/ні)       

 

  ( так/ні)       

 

(місце в п’ятірці)     

(місце в десятці)    

(місце в двадцятці)      

(місце у третьому десятку і нижче)    

 

  ( так/ні)       

додатково: 

  :  



 

уважно прочитати договір банківського вкладу, умови 

про: відсоткову ставку, комісійні та вартість 

обслуговування рахунку, дострокове розірвання угоди, 

дати з якого числа відкривається внесок і коли термін 

вкладу закінчується (так/ні)  

перевірити інформацію чи підпадає депозит під гарантії 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (так/ні)       

перевірити інформацію про попередній розрахунок 

доходів та витрат за депозитом  так/ні)  

наявність фінансових документів, які однозначно 

свідчать про те, що гроші були внесені, отримані, 

переведені (так/ні)       

уважно прочитати договір брокерського обслуговування, 

умови про: винагороду, комісію, терміни виконання, 

відповідальність сторін та звітування, дострокове 

розірвання угоди (так/ні)  

перевірити інформацію про попередній розрахунок витрат 

пов’язаних з брокерським обслуговуванням операцій з 

цінними паперами (так/ні)  

перевірити наявність фінансових документів, які 

однозначно свідчать про те, що гроші були внесені, 
отримані, переведені (так/ні)  
перевірити чи операції  за договором проводяться 
коштами на банківських рахунках (так/ні)        

   (так/ні)      

   (так/ні)      

   (так/ні)      

   (так/ні)      



 
 
 

 

Додаток Г 
 
 

ОЗНАКИ ШАХРАЙСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ 
 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6,   
7.   
8.   
9.   
10.   
 
 
 
 



ЮРИДИЧНА КЛІНІКА НАВС «ЗАХИСТ»

БЕЗПЕЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ –
ДОСТАТОК ТА УСПІХ   
ГРОМАДЯНИНА



Інвестування –

процес вкладення 

коштів у різні фінансові інструменти 
(депозит, акція, облігація) для отримання 

вигоди



Чи може інвестування допомогти  
досягнути мрії стати заможним?

НІТАК



Чи існує ризик втрати власних коштів 
під час інвестування?

НІТАК



Сюжет Національної поліції України (відео)

Інвестуй надійно. Мрій вільно!



У якому віці ми самостійно можемо 
укладати угоди з фінансовими 

установами, приймати фінансові 
рішення як вкладати власні кошти?

З 18 РОКІВ, АЛЕ ДЕПОЗИТ У БАНКУ МОЖЕМО ВІДКРИТИ  З 14 РОКІВ

З  18 років
З 14  років

Власна

думка



ТРИ БЕЗПЕЧНИХ КРОКИ ІНВЕСТУВАННЯ

ПЕРШИЙ БЕЗПЕЧНИЙ  КРОК -

ВИБІР НАПРЯМУ ВКЛАДЕННЯ КОШТІВ

АКЦІЯ ДЕПОЗИТ
ДЕРЖАВНА

ОБЛІГАЦІЯ 



це кошти, які розміщені на іменному рахунку 
клієнта у банку на договірних засадах на 
визначений строк зберігання і підлягають виплаті 
відповідно до умов договору

іменний цінний папір, який посвідчує право його 
власника на отримання частини прибутку компанії 
(дивіденду), а також права на управління 
компанією та отримання частини її майна  у разі 
банкрутства

цінний папір, що посвідчує внесення його 
власником коштів державі та підтверджує її 
зобов’язання повернути їх  (ціна облігації) у 
передбачений рішенням строк та виплатити дохід

АКЦІЯ

ДЕПОЗИТ

ДЕРЖАВНА 

ОБЛІГАЦІЯ

КРОК 1. ВИБІР НАПРЯМУ ВКЛАДЕННЯ КОШТІВ



Який з фінансових інструментів може 

забезпечити  найбільший дохід?

АКЦІЯ ДЕПОЗИТ
ДЕРЖАВНА 

ОБЛІГАЦІЯ 

КРОК 1. ВИБІР НАПРЯМУ ВКЛАДЕННЯ КОШТІВ

14-15% 10%7-9%



У якого фінансового інструмента 
найбільший ризик не отримати дохід або 

не повернути вкладені  кошти взагалі?

АКЦІЯ ДЕПОЗИТ
ДЕРЖАВНА

ОБЛІГАЦІЯ

ВИСОКИЙ НИЗЬКИЙСЕРЕДНІЙ

КРОК 1. ВИБІР НАПРЯМУ ВКЛАДЕННЯ КОШТІВ



– ВИСОКИЙ РІВЕНЬ РИЗИКУ

КРОК 1. ВИБІР НАПРЯМУ ВКЛАДЕННЯ КОШТІВ

АКЦІЯ



ТРИ БЕЗПЕЧНИХ КРОКИ ІНВЕСТУВАННЯ

ДРУГИЙ БЕЗПЕЧНИЙ  КРОК –

ВИБІР  ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ  ДЛЯ СПІВПРАЦІ



ЯКЩО ІНВЕСТУЄМО КОШТИ У БАНКІВСЬКИЙ ДЕПОЗИТ, 
ПЕРЕВІРЯЄМО:

на веб-сайті Національного банку України (https://bank.gov.ua) 
наявність ліцензії на надання  банківських послуг («Головна» > 
«Нагляд» > «Ліцензування банків» > «Банківські ліцензії» або  за 
телефон «гарячої лінії» 0 800 505 240 

на веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
( http://www.fg.gov.ua) чи є установа його учасником або  за 
телефон «гарячої лінії» 0-800-308-108

на веб-сайті Незалежної асоціації банків України (https://nabu.ua), 
ренкінг надійсності

КРОК 2. ВИБІР ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

ДЕПОЗИТ

https://bank.gov.ua/
http://www.fg.gov.ua/
https://nabu.ua/


ЯКЩО ІНВЕСТУЄМО КОШТИ В ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ, 
ПЕРЕВІРЯЄМО:

на веб-сайті Національної комісії цінних паперів та фондового ринку
(https://www.nssmc.gov.ua) наявність ліцензій на торгівлю цінними паперами
(ліцензії на брокерську діяльність, дилерську діяльність), надання послуг із
зберігання та обліку цінних паперів (ліцензія на депозитарну діяльність):
«Головна» > «Торговці» > Пошук компанії > Ліцензії

надійність торговця: на веб-сайті Національної комісії цінних паперів та
фондового ринку (https://www.nssmc.gov.ua) є реєстр фіктивних торговців

наявність акредитації на біржі (якщо фірма купує і продає акції на «Українській
біржі», її назву можна знайти в переліку членів біржі (http://www.ux.ua/ua/
members.aspx)

наявність у торговця веб-сайту, де він зобов’язаний звітувати про свою
діяльність

наявність свідоцтва про членство у професійній асоціації учасників ринку
капіталів та деревативів (PARD) (на вей-сайті організації
https://www.pard.ua/uk/participation/members/list/ )

інформацію про керівників та біографію менеджерів

КРОК 2. ВИБІР ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

ДЕРЖАВНА

ОБЛІГАЦІЯ 

https://www.nssmc.gov.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
http://www.ux.ua/ua/ members.aspx
https://www.pard.ua/uk/participation/members/list/


ЯКЩО ІНВЕСТУЄМО КОШТИ В АКЦІЇ, ПЕРЕВІРЯЄМО:

на веб-сайті Національної комісії цінних паперів та фондового ринку
(https://www.nssmc.gov.ua) наявність ліцензій на торгівлю цінними
паперами (ліцензії на брокерську діяльність, дилерську діяльність),
надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів (ліцензія на
депозитарну діяльність): «Головна» > «Торговці» > Пошук компанії >
Ліцензії

надійність торговця: на веб-сайті Національної комісії цінних паперів та
фондового ринку (https://www.nssmc.gov.ua) є реєстр фіктивних торговців

наявність акредитації на біржі (якщо фірма купує і продає акції на
«Українській біржі», її назву можна знайти в переліку членів біржі
(http://www.ux.ua/ua/ members.aspx)

наявність у торговця веб-сайту, де він зобов’язаний звітувати про свою
діяльність

наявність свідоцтва про членство у професійній асоціації учасників ринку
капіталів та деревативів (PARD) (на вей-сайті організації
https://www.pard.ua/uk/participation/members/list/)

інформацію про керівників та біографію менеджерів

КРОК 2. ВИБІР ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

АКЦІЯ

https://www.nssmc.gov.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
http://www.ux.ua/ua/ members.aspx
https://www.pard.ua/uk/participation/members/list/


ТРИ БЕЗПЕЧНИХ КРОКИ ІНВЕСТУВАННЯ

ТРЕТІЙ БЕЗПЕЧНИЙ  КРОК -

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 



ЯКЩО ІНВЕСТУЄМО КОШТИ У БАНКІВСЬКИЙ ДЕПОЗИТ, 
НЕОБХІДНО:

уважно прочитати договір банківського вкладу, умови про: 
відсоткову ставку, комісійні та вартість обслуговування рахунку, 
дострокове розірвання угоди, дати з якого числа відкривається 
внесок і коли термін вкладу закінчується

перевірити інформацію чи  підпадає депозит під гарантії  Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб

перевірити інформацію  про попередній розрахунок доходів та  
витрат за депозитом

перевірити наявність фінансових документів, які однозначно 
свідчать про те, що гроші були внесені, отримані, переведені

КРОК 3. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

ДЕПОЗИТ



ЯКЩО ІНВЕСТУЄМО КОШТИ У ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ, 
НЕОБХІДНО:

уважно прочитати договір  брокерського обслуговування, умови 
про: винагороду, комісію, терміни виконання, відповідальність 
сторін та звітування, дострокове розірвання угоди 

перевірити інформацію  про попередній розрахунок витрат 
пов’язаних з брокерським обслуговуванням операцій з цінними 
паперами 

перевірити наявність фінансових документів, які однозначно 
свідчать про те, що гроші були внесені, отримані, переведені 

перевірити чи операції  за договором проводяться коштами на 
банківських рахунках                  

КРОК 3. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

ДЕРЖАВАНА

ОБЛІГАЦІЯ 



ЯКЩО ІНВЕСТУЄМО КОШТИ В АКЦІЇ, НЕОБХІДНО:

уважно прочитати договір  брокерського обслуговування, умови 
про: винагороду, комісію, терміни виконання, відповідальність 
сторін та звітування, дострокове розірвання угоди 

перевірити інформацію  про попередній розрахунок витрат 
пов’язаних з брокерським обслуговуванням операцій з цінними 
паперами 

перевірити наявність фінансових документів, які однозначно 
свідчать про те, що гроші були внесені, отримані, переведені 

перевірити чи операції  за договором проводяться коштами на 
банківських рахунках                  

КРОК 3. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

АКЦІЯ



Ваші рішення мають бути виваженими, 

а обраний торговець фінансових послуг –
надійним. 

Якщо пропозиція звучить занадто добре, щоб 
бути правдою, обіцяють захмарні відсотки 
(велику дохідність) – це майже завжди 
шахрайство.

КРОК 3. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ



АЛГОРИТМ ТРЬОХ БЕЗПЕЧНИХ КРОКІВ ІНВЕСТУВАННЯ

ПЕРШИЙ БЕЗПЕЧНИЙ  КРОК -

ВИБІР НАПРЯМУ ВКЛАДЕННЯ КОШТІВ

ДРУГИЙ БЕЗПЕЧНИЙ  КРОК  -

ВИБІР  ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ  ДЛЯ СПІВПРАЦІ

ТРЕТІЙ БЕЗПЕЧНИЙ  КРОК -

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗМАГАННЯ



Сюжет телевізійних новин (відео)

Визначте, яким чином і наявність, якого дозвільного документу 
для здійснення операцій з цінними паперами необхідно було 
обов’язково  перевірити у представників «Тесла Моторс Україна», 
перш ніж довірити їм власні кошти та укласти договір з 
брокерського обслуговування?

ЗАВДАННЯ  1 



Сюжет телевізійних новин (відео)

Проаналізуйте договори та оберіть на Вашу думку той, який має 
найменший ризик з позицій втрати або неповернення вкладених

коштів в  разі банкрутства фінансової установи?

ЗАВДАННЯ  2



Захист від шахрайства (відео)

Подумайте та занотуйте на аркуші ознаки, які допоможуть будь-якому 
громадянину ідентифікувати шахрайську компанію, яка надає              
фінансові послуги?

ЗАВДАННЯ  3



Що слід в першу чергу враховувати 
при інвестуванні власних коштів ?

РИЗИК  І  ДОХІДНІСТЬ

РИЗИК ДОХІДНІСТЬ
ВЛАСНА 

ДУМКА



Яка основна ознака шахрайської 
фінансової установи ?

ВІДСУТНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЇ ДЛЯ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ВІДГУКИ

КЛЄНТІВ

НАЯВНІСТЬ

ВЕЛИКОЇ 

КІЛЬКОСТІ 

РЕКЛАМИ

ВІДСУТНІСТЬ 

ЛІЦЕНЗІЇ



Який фінансовий інструмент є 

найбільш надійним?

АКЦІЯ ДЕПОЗИТ
ДЕРЖАВНА 

ОБЛІГАЦІЯ 

ДЕРЖАВНА ОБЛІГАЦІЯ



Інвестуй надійно. Мрій вільно!

Знаємо

захистити свої інвестиції

куди інвестувати кошти

обирати надійну фінансову установу

Вміємо

Можемо 



ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!!!

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА НАВС «ЗАХИСТ»


