
 
 
 

 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА ШКОЛИ ПРАВА 
УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Інтерактивний урок за методикою Street Law 

на тему: 
«Готуй сани влітку або чому заощаджувати варто почати сьогодні?» 

 
Картка заходу 

Цільова аудиторія: учні 10-11 класів та усі охочі. 
Форма проведення: онлайн-лекція у Zoom, гра Kahoot для закріплення матеріалу лекції. 
Орієнтовна дата проведення: . 
Тривалість: 60 хв. 
 
Мета заходу: 
1. Навчити учнів та студентів фінансової грамотності та вміння правильно 
розпоряджатись коштами; 
2. Розповісти про усі ймовірні способи заощаджень та вкладів; 
3. Розповісти про особливості процесу та «підводні камені», про які варто знати 
заздалегідь; 
4. Розповісти про історії ровесників, які вже розпочали свій шлях до інвестицій в своє 
майбутнє. 
 
Супутні матеріали 
- Презентація; 
-  Гра у Kahoot; 
-  Відео Заощаджуй правильно 
https://www.facebook.com/uculawclinic/videos/vb.105995180911640/301801984252206/?ty
pe=2&theater; 
- Заощадження та інвестиції - чому це важливо. Статистика фінансового добробуту в 
Україні https://bit.ly/35DVAH9 
- Способи заощадження: 
- 5 способів заощадити на мрію https://bit.ly/37rHnzs 
- Як працює кешбек: https://bit.ly/35od0Hl 
- Банківські сервіси для заощаджень: https://bit.ly/3ogJBYe 
- Депозити: 
- Види депозитів: https://bit.ly/2HhBhXT 
- Які податки сплачуються на депозити: https://bit.ly/3jpiF4W 
- Чек-лист обов’язкових умов депозитного договору: https://bit.ly/31ubbHF 
- 5 кроків для успішного розміщення депозиту: https://bit.ly/3kmcyjh 
- Проблемні питання депозитних договорів: https://bit.ly/2TlmvkU 
- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: 
- Хто поверне Ваші гроші, якщо банк закрили: https://bit.ly/3obPkyJ 
- На відшкодування яких вкладів може претендувати вкладник: https://bit.ly/3dRove8 
- З чого починати в інвестуванні: путівник початківця https://bit.ly/3dVITLl 
- Стаття “The Village” 



 
 
 

 

https://www.the-village.com.ua/village/city/people/298199-tse-molodi-lyudi-yaki-vidkladayut-
na-pensiyu 
 
План заходу 
1. Початок 
1.1. Представлення. Хто ми, чому проводимо цей захід; 
1.2. Повідомлення слухачів про тривалість заходу, основні пункти сценарію, а також про 
гру в кінці заходу; 
2. Вступ до теми 
2.1. Загальна статистика стосовно фінансових заощаджень в Україні: хто, скільки; де; 
яким чином; 
2.2. Як розпоряджатись грошима? (заощадження, депозити, інвестиції, пенсія); 
Для чого починати зараз? (підрахунки можливих доходів від мінімальних вкладень); 
2.3. Відео 
3. Заощадження 
3.1. 5 способів навчитись заощаджувати; 
3.2. Кешбек – теж заощадження!; 
3.3. Банківські сервіси 
4. Депозит 
4.1 Що таке депозит 
4.1. Коротко про види депозитів 
4.2. Що потрібно знати, щоб успішно розмістити депозит 
4.2. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; 
4.3. «Підводні камені»; 
5. Інвестиції (пенсія); 
5.1. Що таке інвестиції?; 
5.2. У що можна інвестувати?; 
5.3. Інвестиції у старість (пенсія); 
5.4. Приклади ровесників, які вже почали використовувати кошти подібним способом 
(автор статті The Village дала дозвіл на використання матеріалів з її інтерв‘ю). 
5.5. Челендж. 
6. Сесія питань і відповідей. 
7. Висновки, гра, повідомлення про челлендж 
 

Корисні матеріали 
Законодавство: 
1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» 
2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
3. Закон України «Про акціонерні товариства» 
 
Книги та підручники: 
1. Навчальний посібник «Фінансова грамотність». Фінанси. Що? Чому? Як? 
2. Навчальний посібник «Інвестиції: путівник початківця» 
 
Аналітичні публікації: 



 
 
 

 

1. Чек-лист- обов’язкових умов депозитного договору 
2. Чек-лист- види депозитних договорів 
3. 5 способів заощадити на мрію 
4. Фінансовий добробут, заощадження та банківські вклади-статистика в України 
5. Проблемні питання депозитних договорів і судова практика 
 

Додаткові посилання: 
1. Гра “Ти і фінанси: хто кого” https://fst-game.ucu.org.ua/ 
2. Чатбот Клініцист Юрко https://www.facebook.com/ucuclinicbot/ 
 

https://www.facebook.com/ucuclinicbot/


Лекц�я 
Готуй сани вл�тку або чому почати заощаджувати варто вже

сьогодн� 

Де? 

Коли? 

Для кого? 



План заходу
Тривалість: 60хв

Вступ. 
Заощадження.
Депозити.
Інвестиц�ї (пенс�я).
Сес�я питань � в�дпов�дей.
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Опитування

01 ЗАОЩАДЖЕННЯ

02 ДОСЯГНУТІ
ФІНАНСОВІ ЦІЛІ
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4 способи 
навчитись заощаджувати
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Метод «10%»
10% в�д прибутку

Метод «20+50+30»
20%- заощадження
50%-поточн� витрати
30%- “забаганки”

Метод «50/30/20»
50%- це поточн� витрати
30%- �нвестиц�ї 
20%- це заощадження для великих покупок 

Метод конвертів
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Бонусні
рахунки

 

Альтернативні
депозити
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До 90 дн�в для нарахування кешбеку

19,5% податку

У вигляд� бонус�в чи грошей

Може бути встановлено м�н�мальну суму 

Кешбек –  теж заощадження! 
 

Кешбек - це повернення частини коштів покупцю
з оплати за певні послуги чи товари.
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Депозит
01 Визначаємо мету

депозиту

02
Обираємо суму/
строк/валюту
депозиту

03
Знаходимо
оптимальний банк
для вкладу

04 Укладаємо
депозитний договір



Залежно в�д можливост�
поповнення

Залежно в�д строку

Залежно в�д установи

Залежно в�д того, що
ставиться на депозит

Види депозитів08



Чек-лист умов
договору

Назва договору

Форма � розм�р вкладу

Строк вкладу, умови
повернення

Процентна ставка,
нарахування � виплата

Автоматична пролонгац�я

Ком�с�ї
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Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб

Завдання ФГВФО

виведення неплатоспроможних
банк�в з ринку

захист прав та �нтерес�в ф�зичних ос�б-
вкладник�в банк�в

У К У  |  2 0 2 1
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установа, що виконує спец�альн� функц�ї у сфер� гарантування вклад�в ф�зичних ос�б та виведення
неплатоспроможних банк�в з ринку ф�нансових послуг.



 Учасники
Фонду
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ІНВЕСТИЦІЇ

Інш� об‘єкти
�нвестування Ц�нн� папери Нерухом�сть

У К У  |  2 0 2 0
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ЧОМУ ВАРТО ПОЧИНАТИ
ІНВЕСТУВАТИ У СВОЮ

СТАРІСТЬ?
 

В‘ячеслав Фет�сов
21 р�к

Дмитро Гоцин
24 роки

Іванна Яр�ш
23 роки

Досв�д попередник�в
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Дякуємо за увагу!


