
 

Інтерактивний правопросвітній урок 

“Інвестиційний старт” 

Конспект уроку 
 

 

Опис уроку Інтерактивний урок знайомить молодь з поняттям інвестицій та через виконання 

інтерактивних завдань пояснює базові поняття процесу інвестування. Урок побудований на 

навчанні через проходження конкурсів на знання понять процесу інвестування. Змагальний 

компонент уроку додає йому динамічності. 

 

Мета уроку: ознайомити молодь з основними поняттями інвестиційного процесу, допомогти 

зрозуміти ризики та переваги під час інвестування власних коштів у різні види активів.  

Аудиторія Школярі старших класів, студенти перших курсів закладів вищої освіти неекономічних 

спеціальностей 

Тривалість уроку 60 хвилин 

Кількість учасників 10-20 осіб 

Необхідне обладнання Мережа Wi Fi, мультимедійний проєктор, роздатковий матеріал та презентація (наведені в 

додатках до уроку), смартфони учасників 

 

 



5 хвилин Вступна частина 

 

Привітання. Представлення тренерів. Оголошення теми уроку 

Гра-знайомство “Я - герой інвестування”  

Завдання: учасники жеребкуванням витягують картку з малюнком літературних, казкових героїв або 

персонажів фільмів, ігор, що асоціюються зі світом інвестицій (наведені у Додатку А). Кожен називає 

своє ім’я та свого персонажа на картці і говорить чим цей персонаж може бути пов'язаний з 

інвестуванням. Тренер, за потреби, допомагає учаснику сформулювати асоціації. 

Матеріали: значки роздруковані до уроку (20 штук) 

10 хвилин Теоретична частина  

Презентація 1 (наведена у Додатку Б) 

Тренер: Тепер ми просимо вас дістати смартфони та відкрити сайт: https://www.mentimeter.com Під час 

моєї розповіді прошу вас фіксувати слова-асоціації, які у вас виникають щодо поняття інвестування.  

Інтерактив “Що таке інвестиції?” (Учасники через смартфон заходять до MENTIMETER та пишуть 

власні асоціації про поняття інвестицій, синхронно з доповіддю тренера про походження інвестицій) 

Після того як всі зайшли у mentimeter та написали хоча б по одному слову, тренер запускає презентацію, 

а учасники продовжують писати слова.  

Тренер: Інвестування розвивалося багато років: з давніх-давен і до наших часів продовжує змінюватися. 

За цей час люди навчилися розуміти золоте правило інвестування і життя: "Потрібно зробити щось 

зараз, щоб отримати щось в майбутньому". (СЛАЙД) 

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/


Латинське слово "in vest" означає "одягаю, надягати", припускаючи довгострокове вкладення капіталу. 

Пізніше з'явився новий сенс "вкладати що-небудь". Таке тлумачення пояснюється тим, що в епоху 

раннього Середньовіччя було багато інвесторів, якими виступали васали феодалів. (СЛАЙД) 

Інвестиції в наш час - це вкладення вільних грошей в різні інструменти з метою отримання доходу. Уявіть, 

що ви купили корову за низькою ціною, а перепродали її за високою. Або заробили на молоці, яке 

виробляє ваша корова. Ще краще, якщо на отримані від продажу молока гроші ви купили другу корову. І 

тепер уже дві корови виробляють молоко. У кожному варіанті це інвестиції в тому чи іншому вигляді. Це 

фінансування різних активів з метою отримання доходу.  

У наведеному прикладі під коровою мається на увазі актив (джерело прибутку), а під молоком - сама 

прибуток. Якщо корів кілька - це капітал, а на фондовому ринку - інвестиційний портфель. (СЛАЙД) 

Всі інвестиції поділяють на короткострокові, середньострокові і довгострокові (СЛАЙД):  

Короткострокові - найприбутковіші і ризиковані. Фактично вони працюють за принципом - купуєте 

дешевше, а продаєте дорожче, а різницю кладете собі в скарбничку. Свого роду - спекуляція, але має 

значні ризики.  

Середньострокові - менш прибуткові і не такі ризиковані. Для інвесторів із середнім рівнем доходу, які 

не женуться за швидким заробітком.  

Довгострокові - найбільш надійні і передбачувані. Для тих, хто хоче зберегти і примножити накопичення 

в довгостроковій перспективі.  

У сфері інвестування чимало успішних людей. Варто вивчати їх досвід, щоб зрозуміти, як підвищити 

власні шанси на успіх. Однак для цього в першу чергу слід дізнатися, хто ж вони – відомі інвестори. 

(СЛАЙД) 



Уоррен Баффет: Сьогодні статки Уоррена Баффета сягнули 100 мільярдів доларів. Однак починав він 

свій шлях до успіху, продаючи сміттєві пакети і розносячи газети. Вже в 11 років Уоррен на отриманий 

таким чином дохід та придбав перші акції. Баффет відомий своєю консервативною стратегією, 

вкладенням коштів на максимально тривалий термін. 

Джордж Сорос: Джордж Сорос має якісну освіту. Однак незважаючи на це на біржу він прийшов не 

відразу. Тільки в 30 років Сорос почав розвивати кар'єру в якості фінансиста. Сьогодні його статки 

оцінюються в 25 мільярдів доларів.  

Філіп Фішер: Фішер є одним з найвідоміших сучасних інвесторів. На його досвіді навчаються фінансисти 

в усьому світі. Фішер запропонував інноваційний підхід до вкладень. Замість аналізу фінансових звітів 

він намагався з'ясувати реальну картину діяльності компанії. З цією метою використовується спілкування 

з конкурентами, а також контрагентами – постачальниками і клієнтами. Вже багато поколінь інвесторів 

вчиться на досвіді Фішера. 

Питання до аудиторії: Чи знаєте ви різницю між інвестуванням та накопиченням? (СЛАЙД) 

Обговорення 2 хвилини 

Тренер: Це два абсолютно різних процеси.  

Накопичувати - значить зберігати гроші «в тумбочці». Згодом частина фінансів з'їдає інфляція. 

Інвестування допомагає зберегти і примножити капітал. Це ваша впевненість в стабільному майбутньому. 

(СЛАЙД) 

Питання до аудиторії: Чи інвестування має ризики? (СЛАЙД) 

Обговорення 2 хвилини 



Тренер: Одна з аксіом Уолл-стріт - безкоштовних обідів не буває. Готуйтесь не тільки заробляти, але і 

втрачати. Ризик присутній при будь-якій угоді. Які операції називають безризиковими, а від яких можна 

зазнати серйозних втрат: (СЛАЙД) 

Безризикові - золото, високоліквідні цінні папери з мінімальною ймовірністю збитків. Прибутковість - до 

16%. Регулярна виплата відсотків. Низькоризикові. Облігації та акції великих корпорацій. Менш надійні, 

ніж ОВДП, але теж з регулярними виплатами і високим попитом на біржі.   

Ризиковані - акції та облігації низьконадійних компаній, валюта. Ціна з великим рівнем волатильності. 

Високоризикові. Акції нових або ненадійних фірм, складні і гібридні вкладення (ф'ючерси, опціони). 

Істотна прибуток і значна ймовірність втрат. 

Чим вище ризики, тим вище прибутковість, і навпаки. Але навіть обираючи безризикові і низькоризикові 

цінні папери, готуйтеся іноді втрачати гроші. Уникнути цього майже неможливо. (СЛАЙД) 

По завершенню теоретичного блоку тренер виводить на екран хмару зі слів, яка вийшла у mentimeter 

3 хвилини Змагання  інвесторів 

Розподіл на команди 

Учасники утворюють коло. По черзі кожен з учасників називає запропоновані слова ведучими (інвестиційна 

компанія “Horizon Capital”, інвестиційна компанія  “Dragon Capital”, консервативний інвестор, агресивний 

інвестор). Після розрахунку, кожен учасник знаходить тих, кому випало те ж саме слово.  

Таким чином утворюються 4 команди (кількість команд може бути іншою; кількість учасників в команді 

залежить від загальної кількості учасників уроку; бажано, щоб у команді було не менше 3х гравців) 

https://www.mentimeter.com/


Порада: Ведучий спочатку підходить до кожного учасника і називає слово разом з ним, щоб ті, кому 

називати далі, розуміли, що потрібно робити. 

3 хвилини Тренер видає командам картки з описом їх типу інвестора (картки наведені у Додатку В). Учасники 

обирають капітана, який представляє свою команду згідно інформації у картці. На столах команд 

розміщуються таблички згідно інформації у картці команди (картки наведені у Додатку Г). 

1 команда “Інвестиційна компанія “Horizon Capital”  

Horizon Capital є провідною інвестиційною компанією в Центрально-Східній Європі, яка управляє чотирма 

фондами прямих інвестицій (більше 40 інституційних інвесторів) з активами понад 1.1 млрд доларів США 

та більш ніж 27-річним інвестиційним досвідом у регіоні. Компанія є активним інвестором та підтримує 

підприємців-візіонерів, які трансформують бізнес-середовище в Україні та регіоні. Ви відомі своєю сильною 

командою, відданістю принципам прозорості, корпоративного управління, сприяння зростанню вартості 

компаній та історією успішних інвестицій. 

Ваш початковий баланс балів - 200$  

Ваша стратегія на гру: зібрати якомога більше балів, які дозволять вам придбати різноманітні спеціалізації, 

та продати себе інвестору, таким чином щоб він вклав свій бюджет саме в вашу компанію.  

2 команда “Інвестиційна компанія “Dragon Capital” 

Ви Dragon Capital - найбільша інвестиційна компанія України, що надає повний спектр інвестиційно-

банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Dragon Capital здійснює 



брокерські операції з акціями і борговими інструментами, супровід угод по залученню капіталу, прямі 

інвестиції і управління активами. Компанія заснована в 2000 році в Києві.  

Ваш початковий баланс балів - 200$  

Ваша стратегія на гру: зібрати якомога більше балів, які дозволять вам придбати різноманітні спеціалізації, 

та продати себе інвестору, таким чином щоб він вклав свій бюджет саме в вашу компанію.  

 

3 команда  “Консервативні інвестори”  

Ви інвестори, що воліють надійно вкладати власний капітал. Тобто вам краще отримати порівняно 

невеликий прибуток, але з упевненістю. Тому консервативні інвестиції гарантують вам практично 100% 

збереження вашого капіталу і, деякі, навіть невеликий відсоток доходу.  

Ваш початковий капітал - 200$  

Ваша стратегія на гру: зібрати якомога більший капітал та покупка найбільш надійних активів на тривалий 

період часу.  

 

4 команда  “Агресивні інвестори” - 

Ви інвестори, які люблять ризик. Ви люди із залізними нервами. Ви в найменшій мірі звертаєте увагу на 

надійність інвестицій. Вас куди більше цікавить очікувана прибутковість. Ви вкладаєте кошти переважно в: 

бізнес, цінні папери та похідні інструменти, валютний ринок, різноманітні спекулятивні операції. 

Ваш початковий капітал - 200$  



Ваша стратегія на гру: зібрати якомога більший капітал та покупка найбільш прибуткових активів на 

тривалий період часу.  

Правила змагань 

Команди мають взяти участь у 4 конкурсах (1 конкурс - ”Інвестиційний Kahoot”; 2 конкурс - “Правда чи 

брехня”; 3 конкурс - “Ребуси”; 4 конкурс -  “Інвестиційний крокодил”). За результатами цих конкурсів 

нараховуються бали (капітал) інвестиційних компаній та інвесторів і визначається переможець - кращий 

інвестор гри.  

10 хвилин Конкурс перший 

Інвестиційний Kahoot 

 

Правила: всі учасники входять у програму “Kahoot!” під назвами своїх команд. 

Трійка лідерів приносять своїм командам бали (капітал). 

Кількість балів (капіталу): Перше місце - 500$,  300$, 100$ (капітал видає команді тренер) 

 

Питання для створення тестування: 

1. Що є самим знаменитим предметом інвестування в історії людства? 

-золото* 

-платина 

-нерухомість 

-срібло 



2.Одним з найбільш вигідних капіталовкладень в історії стала перепродаж знаменитих квітів. Ці 

квіти вперше почали вивозити за межі країни, їх ціна протягом 10 років зросла більш ніж у 1000 

разів! Що це за квіти? 

-голландські тюльпани* 

-троянди 

-орхідеї 

-лілії 

3. Що з цього не є інвестицією? 

-Купівля бочок дорогого віскі 

-Купівля прав на музичні твори 

-Купівля ферми для розведення комах 

-Купівля річної підписки Netflix* 

4.Сьогодні статки цього інвестора сягнули 100 мільярдів доларів. Однак починав він свій шлях 

до успіху, продаючи сміттєві пакети і розносячи газети. Вже в 11 років він отримав дохід 

придбавши перші акції. Він відомий своєю консервативною стратегією, вкладенням коштів на 

максимально тривалий термін. Хто це? 

-Уоррен Баффет* 

-Джефф Безос 

-Тоні Марон 

-Джон Лот 

5. Тих людей, які займаються інвестиціями називають інвесторами. Але в епоху Середньовіччя 

інвесторами іменували…. А самим інвестуванням називався процес передачі правління 

земельними наділами іншим людям. 



-Феодалів керуючих маєтками* 

-Можновладців 

-Воїнів 

-Робітників при маєтках 

6. Як називається вкладення грошей у проєкти, від яких очікують позитивного соціального чи 

екологічного ефекту, а також отримання фінансової вигоди. Причому вигода не обов’язково має 

бути високою: часто вона нижче, ніж середня ставка дохідності бізнесу в країні чи світі.  

-Імпакт-інвестиції* 

-Державні інвестиції  

-Спекулятивні інвестиції 

-Реальна інвестиція 

7. Інвестування це? 

 -розвиток 

-вклад 

-бізнес 

-отримання прибутку 

8. Найлегший варіант інвестування? 

-банківський вклад* 

-нерухомість 

-акції 

-криптовалюта 

-в себе 

9. На який строк треба покласти в банк 100 тис., щоб забрати мільйон?  



- 10 років 

- 20-25 років* 

- 18-20 років 

- більше 30 років 

10. Яку частину заощаджень може відкладати щомісяця для подальшого інвестування? 

-5%  

-8% 

-10%* 

 -20%  

11. Чого не має в інвестиційному портфелі? 

-акцій 

-паперу 

-облігацій 

-нерухомості 

12. Який винахідник, основоположник всій телефонії світу, був змушений звернутися за 

фінансовою допомогою до знаменитого письменника Марка Твена – винахіднику потрібні були 

кошти для розвитку його ідей. Але Твен відмовив вченому допомоги, яка в подальшому могла б 

повернутися йому багатьма мільйонами доларів. Що це за винахідник? 

-Стів Джобс 

-Стів Возняк 

-Олександр Белл* 

-Антоніо Меуччі 



13. Курт Дегерман все життя збирав і постійно здавав жерстяні банки, а виручені гроші протягом 

30 років регулярно вкладав в акції процвітаючих шведських компанії. До кінця життя 

заповзятливий швед накопичив 1,5 мільйона доларів і 124 золоті зливки, які зберігались у його 

банківській комірці. Хто він був за професією? 

-продавець в супермаркеті 

-робітник фабрики жерстяних банок 

-фермер 

-безробітній* 

14. Слово «інвестиція» вперше народилося латинській мові всього кілька століть назад. Цікаво, 

що спочатку воно перекладається на інші мови, як…? 

одягати на себе що-небудь* 

віддати на щось 

вкласти кудись 

 розміщення капіталу  

15. Сукупність практичних дій фізичних, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій, це 

– ... 

-Інвестиційний проект 

-Інвестиційний процес 

-Інноваційний процес 

-Інвестиційна діяльність* 

16. Основою чинного законодавства України з питань іноземних інвестицій є 

- Інструкції міністерств та відомств 

-Декрети та постанови кабінету міністрів 



-Законодавчі акти та міжнародні договори* 

-Конституція України 

17. Фінансово-кредитні установи, спеціалізовані брокерські й дилерські контори, індивідуальні брокери 

та дилери, які мають ліцензію на право і займаються здійсненням посередницьких операцій з цінними 

паперами, називаються .... 

-Брокери 

-Емітенти 

-Інвестори 

-Фінансові посередники* 

18. Документ, що засвідчує право власності або позики інвестора по відношенню до емітента, може 

бути в самостійному обігу на ринку і бути об’єктом купівлі-продажу, називається ... 

-Цінний папір* 

-Акція 

-Сертифікат акцій 

-Вексель 

19. Цілеспрямовано сформована сукупність об'єктів реального та фінансового інвестування для 

здійснення інвестиційної діяльності відповідно до вибраної стратегії, має назву ... 

- Інвестиційні вкладення 

-.Інвестиційний портфель* 

- Інвестиційна база 

- Інвестиційна кон’юнктура 

20. Надання грошових коштів (здійснення витрат) різними інвесторами на невизначений час з 

надією на отримання від реалізації проекту в майбутньому доходів, які покриють з прибутком ці 

витрати, це – ... 



-Фінансування на поворотній основі 

-Інвестиційне кредитування 

-Фінансування на безповоротній основі* 

-Реінвестування 

 21. Надання інвестором грошових коштів на визначений час, із зобов'язанням повернути до 

обумовленого терміну з відсотками, це – ... 

-Фінансування на поворотній основі* 

-Інвестиційне кредитування 

-Фінансування на безповоротній основі 

-Реінвестування 

22. Період, протягом якого первісні інвестиції окуплюються за рахунок одержаного прибутку, 

має назву ... 

-Термін капіталізації 

-Термін окупності* 

-Термін погашення 

-Термін рефінансування 

23. У США Нью-Йоркська фондова біржа є найстарішою біржею, створеною, коли 24 джентльмени 

зібралися під деревом ґудзиків у 1792 році в частині Нью-Йорка, яка згодом стала називатися... 

Уолл-стріт* 

Ломбард стріт 

Еббі Роуд 

Єлисейські поля 



24. Рональд Уейн був одним з головних засновників Apple - задовго до епохи iPod і iPhone, Вейн 

вийшов з гри, продавши свою частку - вартістю 10% - у 1976 році. Яка тепер коштує 35 мільярдів 

доларів. Як гадаєте за скільки він продав свою частку? 

-800 доларів* 

-1 мільйон доларів 

-200 доларів 

-150 тис. доларів 

25. Ведмежий ринок - це той, де..? 

-вартість акцій зростає 

-вартість акцій стоїть на місці 

-вартість акцій падає* 

-купують цінні папери 

26. Бичий ринок - це ринок, де…? 

-вартість акцій падає 

- вартість акцій зростає* 

-купують облігації 

-купують золото 

27.Суб'єктами інвестиційної діяльності є… 

-фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземні, а також держави і міжнародні організації* 

-всі перераховані вище 

-інвестори, замовники, виконавці робіт, користувачі об'єктів інвестиційної діяльності 

-постачальники, юридичні особи та інші 

28. Інвестиції в людський капітал - це: 



- Витрати, метою яких є майбутнє збільшення продуктивності праці працівників, що приводить до 

зростання майбутніх доходів* 

- Витрати, спрямовані на поліпшення умов життя громадян країни 

- Витрати на вдосконалення умов праці працівників, зайнятих на державних підприємствах виробничої 

сфери 

-Витрати  на освіту та саморозвиток 

29.Якщо безризикова ставка становить 10%, очікувана прибутковість ринку 20%, «бета» 

коефіцієнт портфеля 0,8, то очікувана прибутковість інвестиційного портфеля становить: 

-19% 

-18%* 

-20% 

-17% 

30. Хеджування-це… 

-прибуток, одержуваний підприємствами 

-надлишкові ресурси на фондовому ринку 

-страхування угоди від можливих втрат* 

-змінність вартості витрат виробництва 

10 хвилин Конкурс другий 

 “Правда чи брехня” 

Презентація 1 (наведена у Додатку Ґ) 

 

Кількість балів (капітал): за кожну вірну відповідь команда отримує 50$ 

  



Правила: ведучі роздають командам картки “ПРАВДА”/ “БРЕХНЯ”(наведені у Додатку Д). 

Оголошують командам припущення. Команди мають 1 хв., щоб порадитися та дати свій варіант 

відповіді. Правильна відповідь зараховується тільки, якщо команда підняла картку ПРАВДА/БРЕХНЯ 

перша і це була правильна відповідь. Викрики не зараховуються.  

 

Припущення:  

1. Найвдаліша ситуація для вкладень – криза. (ПРАВДА) 

Пояснення:  Коли ринок знаходиться на дні, і ніхто не наважується щось купувати в очікуванні 

розвитку подій, але найбільш ризикові інвестори роблять статки. 

 

2. Існує піратська фондова біржа. Вона була створена в Харардхірі, приблизно в 250 милях на 

північний схід від Могадішу, Сомалі. Біржа, відкрита цілодобово, дозволяє інвесторам 

отримувати прибуток від викупів за судна та моряків, зібраних у відкритому морі під час нападів 

на західні комерційні суда. Такі прибутки можуть досягти 10 мільйонів доларів. (ПРАВДА) 

 

3. П’ятикласник купив 10 акцій GameStop, кожна по 6,19 доларів, тому що йому була цікава тема 

інвестицій, про яку розповідали у школі, та тому що він просто любив купувати відеоігри в 

магазині цього виробника. У 2020 році п’ятикласник став несподіваним бенефіціаром на ринку, 

оскільки його частка в роздрібній торгівлі відеоіграми у розмірі 60 доларів зросла до 3200 

доларів. (БРЕХНЯ) 

 



Пояснення: Такий п’ятикласник дійсно був і він дійсно став бенефіціаром на ринку, але  він не 

сам купив акції GameStop, а йому їх подарувала мати, щоб навчити правилам інвестування. 
 

4. Збірна Португалії з футболу перемогла команду Угорщини на Євро-2020, але суть не в грі, а в тому 

що головна зірка португальців Кріштіану Роналду обвалив акції компанії Coca-Cola на 4 мільярди 

доларів. (ПРАВДА) 

 

Пояснення: Це все сталося через те, що під час прес-конференції за день до гри Роналду посунув 

від себе дві пляшки Coca-Cola (спонсор турніру), залишивши лише воду, і сказав: «Пийте воду». 

Річ у тім, що Роналду дотримується жорсткої дієти: зокрема, він категорично виступає проти 

цукру, тож не вживає газованих солодких напоїв і навіть не дає їх сину. Рекламувати такі напої 

він також відмовляється. 

 

5. Корейський кліп Gangnam Style зробив популярним виконавця Psy, але знизив акції компанії 

YG Entertainment. Котирування звукозаписної компанії YG Entertainment знизилися вполовину 

за три місяці після виходу кліпу в 2012 році: тоді компанія володіла правами на творчість 

артиста. (БРЕХНЯ) 

 

Пояснення: Все навпаки. Акції компанії YG Entertainment зросли вполовину після виходу кліпу  

Psy. 

 



6. Ціна акцій з тікером ZOOM до 15 квітня 2019 року зросла з 1 цента до $ 5,76: на 57 500% з 

початку року. (БРЕХНЯ) 

 

Пояснення: У квітні 2019 року популярного сервісу відеоконференцій Zoom вплинуло на іншу 

компанію. Але це були акції китайського виробника комунікаційного обладнання Zoom 

Technologies. Він не мав до відеосервісу ніякого відношення. Причина - інвестори просто 

переплутали назву. Втім, акції швидко повернулися до колишньої ціни. У 2020 році інвестори 

знову переплутали назви: вартість акцій виробника до 20 березня виросла на 557% в порівнянні 

з 2 березня. На піку одна акція Zoom Technologies коштувала $ 20,9. Вже через п'ять днів курс 

знизився приблизно вдвічі, після чого Комісія з цінних паперів і бірж США призупинила торги 

на рівні $ 10,4. 13 квітня торгівлю відновили, і до 17-квітня ціна впала до $ 1,3. 

 

7. Влітку 2016 року швидко набрала популярність мобільна гра Pokemon Go. Це сталося із-за 

того, що трейдер придбав за $ 3,2 млрд  стартап Nest Labs, який розробляє пристрої для 

«розумного» будинку. У підсумку на 1900% виросли котирування Nestor - збанкрутілої на той 

час фірми, яка займалася контролем трафіку. (БРЕХНЯ) 

 

Пояснення: Це сталося через те, що трейдери помилково подумали, що її розробила Nintendo, 

якій належать права на покемонів. Акції виробника подорожчали на 120% за два тижні, 

збільшивши капіталізацію на $ 23 млрд. Насправді Nintendo не займалася Pokemon Go. Додаток 

розробили в американській компанії Niantic, 30% акцій якої належить японському виробнику. 



Після роз'яснень паперу Nintendo подешевшали на 18% за день, але потім все одно продовжили 

зростати. 

 

8. Перемога Дональда Трампа на президентських виборах США в 2016 році привела до зміни 

котирувань не тільки американських, а й китайських компаній. Акції розробника ПЗ Wisesoft, 

наприклад, за кілька годин виросли на 4,6%. Назва цієї компанії на китайському звучить як 

"Chuan Da Zhi Sheng", або «Велика перемога Трампа». (ПРАВДА) 

 

9. У лютому 2018 року, після змін внесених до Конституції Китайської республіки. Китайські 

інвестори зацікавились акціями підприємств, в назві яких було слово «імператор». Котирування 

виробника Shenzhen Emperor Technology виросли на 10% за ранок. Акції Harbin VITI Electronics, 

компанії з виробництва енергетичного обладнання, в моменті показали зростання більше 7%. У 

їх назві містилися слова, які означають «великий імператор». (ПРАВДА) 

10 хвилин Конкурс 3. Інвестиційні ребуси 

 

Правила: команди вибирають жеребкуванням навмання 2 карти з ребусами (наведені в Додатку Е), а на 

зворотній стороні картки є визначення цього поняття (тренери наголошують і слідкують, щоб учасники не 

перевертали картку). Протягом 3 хвилин команди розгадують ребуси. Після спливу часу команди по черзі 

оголошують свої результати. 

 

Кількість балів (капітал): за кожну вірну відповідь команда отримує 50$ 

 



Картка 1 

Зв. сторона: Володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень 

ризику, з метою зниження загального ступеня ризику портфеля в цілому. 

Титульна сторона: 

 
Правильна відповідь: диверсифікація 

 

Картка 2 

Зв.сторона: Це один з видів цінних паперів, який призначений для залучення грошей інвесторів в компанію 

в обмін на отримання частини прибутку і прав на управління компанією при достатньому їх кількості. Це 

один з найпоширеніших інструментів для вкладення коштів на фондовому ринку. В потенціалі - найбільш 

прибутковий, але і найбільш ризикований. 

Титульна сторона: 

 
 



Правильна відповідь: акції  

 

Картка 3 

Зв.сторона: Це знецінення вартості однієї валюти по відношенню до інших, що виражається в скачках їх 

обмінних курсів. 

Титульна сторона: 

 
Правильна відповідь: девальвація 

 

Картка 4 

Зв. сторона: Це вкладення фінансів в актив, який через деякий час може дати прибуток (регулярний чи 

одноразовий). 

Титульна сторона: 



 
Правильна відповідь: інвестування 

 

Картка 5 

Зв. сторона: Це частина чистого прибутку компанії, яка розподіляється між її співвласниками. Їх розмір 

визначається радою директорів компанії і затверджується акціонерами. На голосуванні вони можуть або 

схвалити запропоновану суму, або запропонувати її зменшити, або взагалі відмовитися від виплат. 

Титульна сторона: 

 
 

Правильна відповідь: дивіденди 

 

Картка 6 



Зв. сторона: Господарська операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за 

рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій. 

Титульна сторона: 

 
 

Правильна відповідь: реінвестиція  

 

Картка 7 

Зв. сторона: Це показник економічної ефективності використання ресурсів або інвестицій. Він показує 

вдалося чи не вдалося повернути вкладення і на скільки. 

Титульна сторона: 

 
Правильна відповідь: рентабельність  

 

Картка 8 



Зв. сторона: Суб'єкт інвестиційної діяльності, який здійснює за рахунок власних або позикових коштів 

фінансування будівельного об'єкта. Інвестор має юридичні права на повне розпорядження результатами 

інвестицій. 

Титульна сторона: 

 
Правильна відповідь: інвестор  

10 хвилин Конкурс 4 “Інвестиційний крокодил”  

 

Правила: Представник кожної команди навмання вибирає конверт з розрізаними  словами на букви та має 

за 1 хв зібрати слово (наведені в Додатку Є). Після цього його задача за 1 хв. пояснити його своїй команді. 

Треба зуміти пояснити іншими словами розгадуване слово, тобто за допомогою пояснення, синонімів, 

антонімів і натяків, досягти того, щоб компаньйони по грі відгадали слово. 

 

Кількість балів (капітал): за кожну вірну відповідь команда отримує 50$ 

 

Слова (там де два слова, у конверт кладеться підказка, що це сполучення слів, яке складається з 

двох слів): 

1. Фінансовий ризик - ризик пов’язаний з імовірністю втрат фінансових ресурсів. 



2. Біткоїн — це найперша і найпопулярніша в світі цифрова валюта. Її не можна роздрукувати і 

помацати, так як 100% її основи складають криптографічні методи. 

3. Брокер — фірма або окрема особа, що купує і продає цінні папери за дорученням клієнта, не стаючи 

їх власником. Одержує за це комісійні. 

4. Блакитні фішки - це цінні папери найдорожчих і ліквідних компаній, якими торгують на фондовій 

біржі. Вони мають велику капіталізацію, а їх фінансові показники досить стабільні. 

 Підведення підсумків уроку 

 



Гомес Аддамс Кіт матроскін Віллі Вонка

Бридкий Грю Містер 

Монополія

Скрудж 

МакДАк

Тоні Старк Дракон Смауг Джордан
Белфорт



Джей Гетсбі фінес і ферб Брати кролики

Альоша Попович
і Тугарин Змій Беладонна Тіана

Каллен Карлайл Бетмен Монтгомері
Бернс



Лара Крофт Красті краб



ІНТЕРАКТИВНИЙ
ПРАВОПРОСВІТНІЙ УРОК

 
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СТАРТ”

 
 



"Потр�бно зробити щось зараз, щоб отримати
щось в майбутньому"

 ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО ІНВЕСТУВАННЯ І ЖИТТЯ



Латинське слово "in vest"
означає "одягаю,

надягати"

"вкладати що-небудь"



Інвестиц�ї в наш час -
 це вкладення в�льних грошей в р�зн�

�нструменти з метою отримання
доходу



ІНВЕСТИЦІЇ

КОРОТКОСТРОКОВІ СЕРЕДНЬОСТРОКОВІ ДОВГОСТРОКОВІ



ВІДОМІ ІНВЕСТОРИ

ДЖОРДЖ СОРОСУОРРЕН БАФФЕТ ФІЛІП ФІШЕР



ПИТАННЯ ДО АУДИТОРІЇ

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ РІЗНИЦЮ МІЖ
ІНВЕСТУВАННЯМ ТА НАКОПИЧЕННЯМ?



НАКОПИЧЕННЯ

ЗБЕРІГАТИ ГРОШІ «В
ТУМБОЧЦІ»

ІНВЕСТУВАННЯ

ДОПОМАГАЄ ЗБЕРЕГТИ І
ПРИМНОЖИТИ КАПІТАЛ



ПИТАННЯ ДО АУДИТОРІЇ

ЧИ ІНВЕСТУВАННЯ МАЄ РИЗИКИ?
 



АКСІОМ УОЛЛ-СТРІТ 

БЕЗКОШТОВНИХ ОБІДІВ НЕ БУВАЄ



ІНВЕСТИЦІЇ

БЕЗРИЗИКОВІ РИЗИКОВАНІ



ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ
 “HORIZON CAPITAL” 

 Horizon Capital є провідною інвестиційною компанією в Центрально-Східній Європі, яка управляє
чотирма фондами прямих інвестицій (більше 40 інституційних інвесторів) з активами понад 1.1 млрд

доларів США та більш ніж 27-річним інвестиційним досвідом у регіоні. Компанія є активним інвестором
та підтримує підприємців-візіонерів, які трансформують бізнес-середовище в Україні та регіоні. Ви
відомі своєю сильною командою, відданістю принципам прозорості, корпоративного управління,

сприяння зростанню вартості компаній та історією успішних інвестицій.
 
 Ваш початковий баланс бал�в - 200$ 

 
 

Ваша стратег�я на гру: з�брати якомога б�льше бал�в, як� дозволять вам
придбати р�зноман�тн� спец�ал�зац�ї, та продати себе �нвестору, таким

чином щоб в�н вклав св�й бюджет саме в вашу компан�ю.



ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
“DRAGON CAPITAL”

 
 

Ви Dragon Capital - найбільша інвестиційна компанія України, що надає повний спектр інвестиційно-
банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Dragon Capital здійснює

брокерські операції з акціями і борговими інструментами, супровід угод по залученню капіталу, прямі
інвестиції і управління активами. Компанія заснована в 2000 році в Києві. 

 
 

Ваш початковий баланс бал�в - 200$ 

 
 

Ваша стратег�я на гру: з�брати якомога б�льше бал�в, як� дозволять вам
придбати р�зноман�тн� спец�ал�зац�ї, та продати себе �нвестору, таким

чином щоб в�н вклав св�й бюджет саме в вашу компан�ю.
 



КОНСЕРВАТИВНІ ІНВЕСТОРИ
 
 Ви інвестори, що воліють надійно вкладати власний капітал. Тобто вам краще отримати порівняно

невеликий прибуток, але з упевненістю. Тому консервативні інвестиції гарантують вам практично 100%
збереження вашого капіталу і, деякі, навіть невеликий відсоток доходу. 

 
 
 Ваш початковий баланс бал�в - 200$ 

 
 
 

Ваша стратег�я на гру:  з�брати якомога б�льший кап�тал та покупка
найб�льш над�йних актив�в на тривалий пер�од часу. 

 
 



АГРЕСИВНІ ІНВЕСТОРИ
 
 Ви інвестори, які люблять ризик. Ви люди із залізними нервами. Ви в найменшій мірі звертаєте увагу на

надійність інвестицій. Вас куди більше цікавить очікувана прибутковість. Ви вкладаєте кошти
переважно в: бізнес, цінні папери та похідні інструменти, валютний ринок, різноманітні спекулятивні

операції.
 
 
 

Ваш початковий баланс бал�в - 200$ 

 
 
 

Ваша стратег�я на гру:  з�брати якомога б�льший кап�тал та покупка
найб�льш над�йних актив�в на тривалий пер�од часу. 

 
 





Інвестиц�йна компан�я 
“Horizon Capital” 



Інвестиц�йна компан�я 
“Dragon Capital” 



КОНСЕРВАТИВНІ ІНВЕСТОРИ



АГРЕСИВНІ ІНВЕСТОРИ



ПРИПУЩЕННЯ 1
ПРАВДА



ПРИПУЩЕННЯ 2

ПРАВДА



ПРИПУЩЕННЯ 3

БРЕХНЯ



ПРИПУЩЕННЯ 4

ПРАВДА



ПРИПУЩЕННЯ 5

БРЕХНЯ



ПРИПУЩЕННЯ 6

БРЕХНЯ



ПРИПУЩЕННЯ 7

БРЕХНЯ



ПРИПУЩЕННЯ 8

ПРАВДА



ПРИПУЩЕННЯ 9

ПРАВДА



ПРАВДА БРЕХНЯ





Володіння найрізноманітнішими
фінансовими активами, кожен з яких має
різний рівень ризику, з метою зниження

загального ступеня ризику портфеля в
цілому





Це один з видів цінних паперів, який призначений для
залучення грошей інвесторів в компанію в обмін на
отримання частини прибутку і прав на управління
компанією при достатньому їх кількості. Це один з

найпоширеніших інструментів для вкладення коштів на
фондовому ринку. В потенціалі - найбільш прибутковий,

але і найбільш ризикований

 





Це знецінення вартості однієї валюти по відношенню до
інших, що виражається в скачках їх обмінних курсів

 

 





Це вкладення фінансів в актив, який через деякий час
може дати прибуток (регулярний чи одноразовий)

 
 

 





Це частина чистого прибутку компанії, яка розподіляється
між її співвласниками. Їх розмір визначається радою

директорів компанії і затверджується акціонерами. На
голосуванні вони можуть або схвалити запропоновану

суму, або запропонувати її зменшити, або взагалі
відмовитися від виплат

 
 
 





Господарська операція, яка передбачає здійснення
капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу

(прибутку), отриманого від інвестиційних операцій
 
 

 





Це показник економічної ефективності використання
ресурсів або інвестицій. Він показує вдалося чи не вдалося

повернути вкладення і на скільки
 
 
 

 





Суб'єкт інвестиційної діяльності, який здійснює за рахунок
власних або позикових коштів фінансування будівельного

об'єкта. Інвестор має юридичні права на повне
розпорядження результатами інвестицій
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