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Поточний стан 
Global Money Week  - це щорічна глобальна ініціатива, що включає 

світові й регіональні акції та заходи, мета яких - надихнути дітей та 

молодь дізнатися більше про гроші і заощадження, про те, як 

заробляти, вести бізнес тощо.  

 

У 2018 Національний банк України вшосте  братиме участь у цій 

міжнародній просвітницькій ініціативі.  

 

 

Провести захід на території Національного банку України з метою 

популяризації іміджу Національного банку як лідера програми 

фінансової грамотності та формування позитивного іміджу 

Національного банку серед молоді  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Пропозиція  
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Global Money Week 2018 

Global Money Week 2018  

12-18 березня 2018 року 

 

Основна тема:  

Гроші мають значення /  

Money Matters Matter 

 

Організатор:  

Національний банк України 

 

Партнери:  

 USAID 

 Міністерство освіти і науки 

 Університет банківської справи 

 ФГВФО 

 НАБУ 

 Ощадбанк + ПластікКард (разом з 

ПРОСТІР) 
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Основні теми та цільова аудиторія 

Global Money Week 2018 Україна  

 Учні 

 Студенти 

 Дорослі 

Цільова аудиторія: 

Основні теми: 

Мета проекту: 

 

 Інформування громадськості щодо мандата НБУ 

та його функцій 

 Популяризація проекту «Фінансова грамотність»  

 Налагодження роботи з організаціями-

партнерами, які братимуть активну участь у 

проекті 

 

 Персональні фінанси 

 Cashless, споживче кредитування, захист прав 

споживача, інвестування, вклади, тощо  

 Роль і функції Центрального банку України. Нова 

стратегія Національного банку 

 Екскурс в світ грошей: від минулого в майбутнє 
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Ключові активності 

Презентація 
стратегії / нового 

сайту 
Громадськості, 

стейкхолдерам та 
зацікавленим 

особам 

Заклади 
загальної 

середньої та 
вищої освіти: 

сhallenge з 
фінансової 

грамотності для 
учнів та 

студентів 

GMW на 

радіостанціях 

України: сети з 

фінансової 

грамотності в 

ранкових шоу 

Соцмережі: 
конкурс Селфі 

1 2 3 4 5 

Пн 

12 
березня 

Вт 

13 
березня 

Ср 

14 
березня 

Чт 

15 
березня 

Пт 

16 
березня 

Сб 

17 
березня 

Нд 

18 
березня 

GMW в 
Національному 
банку України:  

- Лекції від 
фахівців банку 

- Екскурсії, лекції 
і квести від 

Музею грошей 

- Масштабні 
кеш-флоу ігри 
для учнів та 

студентів 

- День відкритих 
дверей 

Будівля НБУ Вся Україна  
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Ключові активності Global Money Week 2018 Україна  

Презентація 
стратегії / нового 

сайту 

Challenge з 
фінансової 

грамотності для 
учнів та 

студентів 

Сети з 

фінансової 

грамотності в 

ранкових шоу на 

радіо 

Соцмережі: 
конкурс Селфі 

Пн 

12 
березня 

Вт 

13 
березня 

Ср 

14 
березня 

Чт 

15 
березня 

Пт 

16 
березня 

Сб 

17 
березня 

Нд 

18 
березня 

GMW в 
Національному 
банку України  

 

100 2 000 + 500 000  + 1 млн + 100 000 + 

Очікуємо охоплення  - 1,6 млн + 



Канали комунікації 

Лендінг GMW 2018 Україна: 

www.globalmoneyweek.bank.gov.ua 

Сайт Національного Банку України 

www.bank.gov.ua 

Фейсбук-сторінка Музей грошей 

www.facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua/ 

Фейсбук-сторінка Financial Literacy Ukraine  

www.facebook.com/finlitukraine 

Сайти та сторінки в соцмережах партнерів: 

- USAID 

- Університет банківської справи 

- Міністерство освіти і науки 



План-графік 

№ Захід  Цільова аудиторія 

Березень 2018 

12 13 14 15 16 17 18 

пн вт ср чт  пт сб нд 

  Заходи на території НБУ 

1 
Презентація стратегії / нового сайту / 

ребрендинг: 

ЗМІ 

Експерти фінансових ринків 

Стейкхолдери 

2 GMW в Національному банку України:     

2.1 
Лекції, воркшопи від фахівців банку та 

партнерів 
Студенти та учні 

2.2 
Екскурсії, лекції та квести від Музей грошей 

Національного банку  
Студенти та учні 

2.3. Сash-flow ігри Студенти та учні 

2.4. 
День відкритих дверей в Національному 

банку України 
Всі 

 Заходи по всій Україні  

3. 
Заклади загальної середньої та вищої освіти: 

сhallenge з фінансової грамотності 
Студенти та учні           

3.1. 
GMW на радіостанціях України: сети з 

фінансової грамотності в ранкових шоу 
Всі вікові групи               

3.2. Конкурс в соцмережах Селфі  Студенти, молодь  
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1. Презентація стратегії та  нового сайту  

10:30 – 11:00  Реєстрація, вітальна кава, фотографування  

11:00 – 11:10  Вітальне слово  

11:10 – 11:30               Презентація стратегії  

11:30 – 12:00 Презентація нового сайту  

12:00 – 12:15 Q&A 

12:15 – 12:30 Фуршет 
 

Цільова аудиторія - громадськість та зацікавлені особи: 

- ЗМІ 

- Експерти маркетингу 

- Стейкхолдери 

 - Донорські організації 

 - Народний банк Польщі 

 

Складові заходу:  

• Два бренд-воли (головний вхід, Операційний зал) 

• Інформаційні стенди (інфографіка «Стратегічні цілі НБУ») 

• Зона реєстрації з презентаційними матеріалами (головний вхід) 

• Великий екран та сцена 

• Зона спікерів 

• Зона гостей (100 посадкових місць) 

• Зона фуршету 

Вт 

13 
березня 

Ср 

14 
березня 

Сб 

17 
березня 

Нд 

18 
березня 

Пт 

15 
березня 

Пн 

12 
березня 

Пт 

16 
березня 
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3. GMW в Національному банку України 

Пн 

12 
березн

я 

Вт 

13 
березня 

Ср 

14 
березня 

Чт 

15 
березня 

Пт 

16 
березня 

Сб 

17 
березня 

Нд 

18 
березня 

Лекції від експертів банку та партнерів (1) 

Сashless економіка в Україні (НБУ) 
 
«Валютне регулювання в Україні: від заборон до вільного руху капіталу» (НБУ) 
 
«Монетарна політика НБУ: сучасний стан та виклики» (НБУ) 
 
Реформи банківського сектору: що зроблено та що залишається на порядку денному» (НБУ) 
 
Ключові виклики банківського сектору у післякризовий період» (НБУ) 
 
«Безготівкові розрахунки: еволюція платіжних карток від створення до сьогодення» (НБУ) 
 
«Історія створення сучасної гривні. Елементи захисту українських грошей» (НБУ) 
 

«Споживче кредитування: як бути обачливим споживачем» (USAID) 
 
«Захист прав споживачів фін послуг» (НБУ) 
 
«Як обрати небанківську установу (фінансову компанію, страхову, кредитну спілку, ломбард (USAID) 
 
Нове у споживчому кредитування України»  (USAID) 
 
«Способи інвестування в Україні» (USAID) 
 
«Система гарантування банківських вкладів в Україні» (ФГВФО) 
 
 «Безпека банківських вкладників: як не втратити заощадження та захистити свої інтереси» (ФГВФО) 
 
«Безпека банківських вкладників: як не втратити заощадження та захистити свої інтереси» (ФГВФО) 
 
«Як обрати небанківську установу (фінансову компанію, страхову, кредитну спілку, ломбард) ( USAID) 
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3. GMW в Національному банку України 

Пн 

12 
березн

я 

Вт 

13 
березня 

Ср 

14 
березня 

Чт 

15 
березня 

Пт 

16 
березня 

Сб 

17 
березня 

Нд 

18 
березня 

Інтерактивні заняття, воркошопи (2) 

Інтерактивні заняття в формі гри з 
учнями (УБС) 

Фінансові дебати (НБУ) 

 - Зберігати кошти вдома чи у банку?  

 - Cash VS Cashless 

Cash-flow (УБС) (старші класи, 
студенти)  

Як працює НБУ  (НБУ)  
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3. GMW в Національному банку України: Музей грошей 

Для учнів старших класів: 

Відкриті лекції: 

- Грошовий обіг в Україні у ІІ Світовій війні 

- Грошовий обіг в Україні в часи Київської Русі 

Для учнів середніх класів: 

Інтерактивний квест «Історія грошей» 

Для учнів старших класів, студентів: 

Тематична екскурсія «До 100-річчя Української 
революції» 

1 

2 

3 

Пн 

12 
березн

я 

Вт 

13 
березня 

Ср 

14 
березня 

Чт 

15 
березня 

Пт 

16 
березня 

Сб 

17 
березня 

Нд 

18 
березня 

Музей грошей – культурний центр і освітня 

платформа, діяльність якої спрямована на 

висвітлення історичних аспектів та підвищення 

рівня фінансової грамотності населення.  



10:00-13:00 14:00-17:00 

13 

GMW в Національному банку України: День cash-flow ігор 

20 столів – 20 ігор одночасно 

– 200 учнів старших класів 

20 столів – 20 ігор одночасно 

– 200 студентів  

Додаткові активності для молоді:  

Діджей створення святкового настрою  Зона Cashless Селфі-дзеркало 

Мета: залучити нових шанувальників 

сторінки Financial Literacy Ukraine 

шляхом завантаження моментальних 

фото учасників заходу на брендованому 

GMW фоні на сторінці заходу в Фейсбуці 

Мета: в ігровій формі розказати про 

cashless – «Скористайся зоною cashless 

від ПРОСТІР та отримай капкейк» 

2 1 3 

Пн 

12 
березня 

Вт 

13 
березня 

Ср 

14 
березня 

Чт 

15 
березня 

Пт 

16 
березня 

Сб 

17 
березня 

Нд 

18 
березня 

Cash-flow (в перекладі з англ. «грошовий потік») – це 

гра, яка вчить тому, як досягти фінансового 

благополуччя. 

Проведення цього заходу на території Національного 

банку є додатковим засобом формування іміджу банку 

як лідера проекту фінансової грамотності. 

Розважальна атмосфера сприятиме позитивному 

іміджу банку серед молоді як сучасної інституції.  
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3. GMW в Національному банку України: День відкритих 

дверей 

Тур будівлею Національного банку України 

- Як працює Центральний банк країни та його 
підрозділи (тематичні стенди в фойє) 

- Інтерактивна cash-less зона ПРОСТІР + 
Ощадбанк   

 Cash-flow, квести, інтерактивні воркшопи для дітей 
та дорослих  

Зустріч з Правлінням  

Екскурсії в Музей грошей та Скарбницю 

1 

2 

3 

4 

5 

Пн 

12 
березня 

Вт 

13 
березня 

Ср 

14 
березня 

Чт 

15 
березня 

Пт 

16 
березня 

Сб 

17 
березня 

Нд 

18 
березня 
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2. Заклади загальної середньої та вищої освіти: сhallenge з 

фінансової грамотності 

Форма: Challenge серед співробітників банківських та інших фінансових установ і методистів 

з фінансової грамотності в обласних управліннях освіти.  

НБУ та партнери 
надсилають «дорожню 

карту» в: 

- обласні управління освіти 

- банки / інші фінансові 
установи 

Обласні управління освіти 
та  банки / інші фінансові 
установи розробляють 
плани заходів на місцях 

Заклади загальної 
середньої освіти та банки / 

інші фінансові установи 
проводять заходи 

Заклади загальної 
середньої освіти та банки / 

інші фінансові установи 
готують звіти за 

встановленими формами 

Заклади загальної 
середньої освіти та банки / 

інші фінансові установи 
надсилають звіти в 

Нацбанк 

Заклади загальної 
середньої освіти та банки / 

інші фінансові установи 
нагороджуються за 

результатами в Києві 

1 2 3 

4 5 6 

Пн 

12 
березня 

Вт 

13 
березня 

Ср 

14 
березня 

Чт 

15 
березня 

Пт 

16 
березня 

Сб 

17 
березня 

Нд 

18 
березня Залучення закладів загальної середньої та вищої 

освіти і співробітників банківських та інших 

фінансових установ дозволить провести масові 

заходи GMW 2018 серед дітей та молоді на всій 

території України 
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4. Сети з фінансової грамотності в ранкових шоу  

на радіостанціях України 

Пн 

12 
березня 

Вт 

13 
березня 

Ср 

14 
березня 

Чт 

15 
березня 

Пт 

16 
березня 

Сб 

17 
березня 

Нд 

18 
березня 

Національний банк України готує підбірку порад та корисної інформації щодо управління 

власними фінансами, а також загальну інформацію про GMW та висилає радіостанціям по 

всій Україні.  

Пропозиція радіостанціям: надавати аудиторії під час ранкових ефірів коротку інформацію 

загальною тривалістю 3-5 хвилин кожного дня протягом тижня GMW.  

Радіо має широке охоплення на всій території 

України та дозволяє транслювати корисний 

контент для слухачів. 
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5. Конкурс Селфі в соцмережах 

Приєднуйся до чудової нагоди продемонструвати нам, що ти робиш протягом святкування 
Global Money Week в Україні! 

Роздрукуй фоторамки або постери з символікою Global Money Week на сайті 
http://globalmoneyweek.bank.gov.ua/. 

Зроби веселе та креативне селфі – своє або з друзями – з використанням цих фоторамок та 
постерів.  

Опублікуй його на свій сторінці в Фейсбук, Інстаграм або Твіттер, використовуючи хештеги 
#GMW2018 #GlobalMoneyWeek #GMWchallenge. 

Заохочуй друзів поширити цей пост. 

Переможець – хто отримує найбільшу кількість лайків! 

Переможець буде оголошений на сторінці заходу в Фейсбук 30 березня 2018 року.  

КРОК 1 

КРОК 2 

КРОК 3 

КРОК 4 

Пн 

12 
березня 

Вт 

13 
березня 

Ср 

14 
березня 

Чт 

15 
березня 

Пт 

16 
березня 

Сб 

17 
березня 

Нд 

18 
березня Молодь – найактивніші користувачі соцмереж 

Фейсбук, Інстаграм.  

Тому соцмережі – є одними з найважливіших каналів 

комунікації GMW 2018 Україна.  

Конкурс дозволить збільшити охват аудиторії з 

мінімальними витратами.  

http://globalmoneyweek.bank.gov.ua/
http://globalmoneyweek.bank.gov.ua/
http://globalmoneyweek.bank.gov.ua/
http://globalmoneyweek.bank.gov.ua/
http://globalmoneyweek.bank.gov.ua/
http://globalmoneyweek.bank.gov.ua/
http://globalmoneyweek.bank.gov.ua/
http://globalmoneyweek.bank.gov.ua/
http://globalmoneyweek.bank.gov.ua/


Додаток 
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Global Money Week (довідка)  

Global Money Week  - це щорічна 

глобальна ініціатива, що включає світові й 

регіональні акції та заходи, мета яких - 

надихнути дітей та молодь дізнатися 

більше про гроші і заощадження, про те, 

як заробляти, вести бізнес тощо.  

 

Мета  Global Money Week  - звернути 

увагу громадськості на фінансову 

освіту і фінансову грамотність, за 

допомогою веселих та інтерактивних 

заходів розповісти дітям та молоді про всі 

аспекти, пов'язані з грошима. 

 

Це тиждень, коли у більше ніж 130 

країнах проходить безліч заходів, занять, 

проектів, презентацій і змагань з 

фінансової освіти та грамотності. 

 

7 800 тис 
дітей та 
молоді 

137 країн 72 759 
заходів  

23 738 
організацій  



Як це було у 2017 
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З 28 по 31 березня Національний банк узяв участь у Всесвітньому 

тижні грошей – Global Money Week. 

 

Заходи у рамках проведення Global Money Week : 

 Презентація просвітницької кампанії «Гривня – наш символ» 

 Презентація пам’ятної монети «До 100-річчя Української революції 

1917-1921 років» 

 13 лекцій з фінансової обізнаності та історії грошей 

 8 лекторів з фінансової обізнаності 

 500 відвідувачів 

 

Вперше Національний банк став фіналістом Global Money Week 

Awards. 

 

Нагородження відбулося 03 травня 2017 року у Берліні. 

Організатори: Child&Youth Finance International (CYFI) і Німецьке 

правління G20. 
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День відкритих дверей: досвід європейських центробанків 

Литва (Вільнюс і Каунас): 

 3-5 тис. відвідувачів протягом заходу. 

 Безперервний потік відвідувачів, без реєстрації, без 

обмежень за кількістю відвідувачів. 

 Запланований маршрут, з охоронцями та 

супроводжуючими на певних місцях. 

 Активності: принципи роботи центробанку, лекції, 

лотереї, дитячі куточки, експозиція Музею грошей 

тощо. 

 Відкриті дні відбувалися в суботу - неробочий день.  

 Голова банку був присутній особисто. 
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День відкритих дверей: досвід європейських центробанків 

Польща: 

 Дні відкритих дверей проводяться на території центрального відділення та в регіональних відділеннях. 

Захід проводиться у вихідний день – суботу. Програма кожного заходу відрізняється від попереднього року. 

 Відвідувачі реєструються на вході. Збираються групи по 10-15 чоловік, яких потім проводять на територію 

банку.  

 Приклади активностей: гра Discover NBP (приз за правильну відповідь – це квиток до квест-кімнати Escape 

Room), дитячі майданчики (розмальовки та пазли на тему грошей), експозиції Музею грошей, демонстрація 

золотих злитків, інсценування пограбування з демонстрацією роботи банківської охорони, броньований 

автомобіль, брикети с утилізованими банкнотами в якості сувенірів, зона перевірки грошей, фотозони, 

презентація мобільного застосунка NBP Portfolio. 

 Численні візуальні матеріали на тему роботи центробанку та фінансові теми тощо. 

 Екскурсії будівлею (заступник Голови та співробітники банку проводять екскурсії протягом цілого заходу), 

відвідування кабінету Голови банку.  
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День відкритих дверей: досвід європейських центробанків 

Європейський центральний банк (Франкфурт): 

 Візити проходять 1 раз на місяць по суботам в період між 12:00 та 16:30. 

 Екскурсії будівлею та навколишньою територією проводяться тільки для завчасно 

зареєстрованих відвідувачів.  

 Екскурсія триває близько 1 години, в кожній групі максимум 25 чоловік. 

 

 

 


