
Настільна гра
«Фінансові перегони : чайники vs генії»

Мета гри:
- перевірити фінансову грамотність та загальну ерудицію 
учасників
- поглибити знання і розуміння фінансових понять
- удосконалити вміння лаконічно формулювати думку
- перетворити процес навчання на цікаву і динамічну гру 

Кількість гравців: від 2

Правила гри: Основне завдання для учасників – пояснити 
якомога більше слів за 2 хв. При поясненні слів важливо 
дотримуватися таких правил:
1. Не називати саме слово.
2. Не використовувати спільнокореневі слова.
3. Не використовувати іншомовні аналоги.
За пояснення легких термінів команда отримує  1 бал
За пояснення складних термінів команда отримує 3 бали.
За пропущені слова команда втрачає 2 бали.

Хто переможе? Той, хто отримає більше балів!

Як грати?
Учасник обирає картки сірого чи червоного кольору 
залежно від місця розташування на ігровому полі та 
пояснює слова відповідної цифри. Наприклад, якщо 
учасник зупинився на кульці №3 сірого кольору, то він 
бере картки категорії «Фінансовий чайник» та пояснює 
слова під №3. Якщо він знаходиться на кульці подвійного 
кольору, то самостійно може обрати колір карток.
Потрапивши на зелений колір, учасник перевіряє свою 
фортуну в «Лотереї». Він витягає 1 картку зеленого 
кольору і виконує вказівку. 
Потрапивши на поле «В’язниця», гравець платить штраф у 
розмірі 3 балів. Також це місце, куди потрапляє гравець, 
якщо він пропустить більше 5 слів під час одного ходу. У 
такому разі гравець пропускає хід без штрафних санкцій. 

Як рухатися по полю?
За кожне пояснене слово гравець рухається на одне поле 
вперед, кожне пропущене/не відгадане – одне поле назад. 
Впродовж гри гравці можуть пройти необмежену 
кількість кіл по ігровому полю.



Настільна гра «Фінансові перегони: чайники vs генії» є результатом 
колективної творчої роботи.

Над концепцією та правилами гри працювали:
Віола Мартинюк, Валерія Вацеба, Христина Ковцун,

Ганна Карачевська

Фінансові терміни, використані у грі, запозичені із навчального посібника 
«Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?»

Варіанти гри

1 «Соло»
якщо учасників непарна кількість або ви просто 
звикли покладатися лише на себе – «Соло» для 
вас. Учасник намагається пояснити якомога більше 
слів іншим учасникам, адже працює сам на себе. За 
кожне пояснене слово він рухається вперед по 
ігровому полю та отримує бали. Інші учасники, які 
відгадували слова, також отримують приємний 
бонус – бали за кожне вгадане слово.
Переможець у цій грі тільки один – «Фінансовий 
геній», який знайшов спільну мову із фінансами, 
фортуною, іншими учасниками та першим заробив 
найбільшу кількість балів.

2 «Дует»
необхідна парна кількість учасників. Учасники 
діляться на пари і пояснюють слова тільки своєму 
напарнику. Дует має спільну фішку та спільно 
рухається по ігровому полю.  Радість перемоги або 
сум поразки двоє учасників також розділять разом. 
Пара, яка продемонструвала найбільш злагоджену 
роботу, найкращу обізнаність у фінансах та 
заробила найбільшу суму балів – переможці.

Цю гру розроблено завдяки підтримці Агентства США з міжнародного 
розвитку в рамках гранту, наданого Проектом USAID «Трансформація 

фінансового сектору». Розроблені концепції та висловлені думки авторів гри 
необов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного 

розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.
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Настільна гра

ФІНАНСОВІ ПЕРЕГОНИ
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ЛОТЕРЕЯ
ФІНАНСОВІ ГЕНІЇ ФІНАНСОВІ ЧАЙНИКИ


