
 

Регіональний турнір з фінансової грамотності 

 

6 листопада 2017 року  в Харкові розпочався Перший відкритий  

регіональний Турнір з фінансової грамотності на кубок Голови Харківської 

обласної державної адміністрації. 

Незважаючи на те, що турнір проходив вперше, участь у ньому  

прийняли 296 осіб: 18 команд з вищих навчальних закладів Харкова та 23 

команди з загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

Харківщини.  

Турнір проводився з метою створення основ для підвищення 

фінансової грамотності учнівської молоді та студентства, як необхідної 

умови підвищення рівня і якості життя, а також налагодження освітнього, 

наукового, організаційно-методичного співробітництва, спрямованого на 

розвиток фінансової грамотності громадян України. 

На команди – учасників чекали три складних, але в той же час 

пізнавальних етапи: 

- на першому етапі учасники турніру пройшли онлайн тестування, 

метою якого було визначення загального рівня фінансової грамотності 

кожного учасника команди; 

- у другому етапі на команди чекала цікава та захоплююча фінансова 

гра “СASHFLOW”, яку провели тренери Ділового клубу “Партнер”. Весела і 

проста для розуміння гра дала змогу усім учасникам доволі детально 

зрозуміти основні принципи грошового потоку та навчила як змусити гроші 

працювати на себе. Завдяки заснованим на реальній практиці прикладах 

гравці дізналися багато нового: як правильно інвестувати, купувати активи і 

уникати потенційних збитків; 

- на третьому етапі учасників чекав бліц – турнір: кожна з команд 

повинна була відповісти на 5 питань, на роздуми учасники мали 1 

хвилину. Усі команди змогли продемонстрували високий рівень знань з 

фінансової грамотності, креативний підхід та розуміння складних 

економічних проблем. 

Оцінювали турнір професійне журі у складі провідних фахівців та 

керівників банківських установ міста, викладачів вищих навчальних закладів 

Харківщини. 

23 листопада 2017 року відбулося урочисте нагородження переможців 

та учасників Першого відкритого  регіонального Турніру з фінансової 

грамотності на кубок Голови Харківської обласної державної адміністрації. 

 



 

За результатами Турніру, призові місця посіли такі команди: 

– Загальноосвітні і позашкільні навчальні заклади: 

 

ІІІ МІСЦЕ – ЮніорБанк (Команда Приватбанку – капітан команди 

Кирило Потій, керівник команди Тетяна Вікторівна Шихова) 

ІІ МІСЦЕ – Бізнес-сила (Харківський ліцей № 141 Харківської міської 

ради Харківської області – капітан команди Марія Тютюник, керівник 

команди Світлана Василівна Махамат); 

І МІСЦЕ – Золотий запас (Харківська гімназія № 46 ім. М.В. 

Ломоносова Харківської міської ради Харківської області – капітан команди 

Тетяна Коркіна, керівник команди Наталія Миколаївна Данильченко); 
 

– Вищі навчальні заклади: 

ІІІ МІСЦЕ – Financial Monsters( Харківський національний університет 

ім. В.Н. Каразіна – капітан команди Олексій Доценко, керівник команди 

Наталія Олександрівна Гребенюк) 

ІІ МІСЦЕ – Finance Soul Brothers (Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця - капітан команди Максим 

Мановицький, керівник команди Катерина Михайлівна Азізова) 

І МІСЦЕ – Золотий Запас (Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця – капітан команди Олена Коцюба, 

керівник команди Оксана Ігорівна Омельченко) 

Перший заступник голови Харківської обласної державної 

адміністрації  Марк Львович Беккер  вручив переможцям Кубки й дипломи, а  

керівникам команд – Подяки Голови обласної державної адміністрації «За 

високий рівень підготовки команд у Першому відкритому регіональному 

турнірі з фінансової грамотності». 

Також, цінним подарунками грамотами та подяками переможців та 

учасників Турніру нагородили Організатори Турніру – Президент 

Харківського банківського союзу, Президент Харківського університетського 

консорціуму, Директор Харківського навчально-наукового інституту та 

Керівники банківський установ Харківщини: ПАТ «МЕГАБАНК», ХГРУ 

ПАТ КБ «ПРИВАТВАНК», ПАТ «БАНК «ГРАНТ», АБ «ПІВДЕННИЙ», 

ХОУ АТ «Ощадбанк», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «Укргазбанк». 

Цінними подарунками учасників турнір відзначено Незалежною асоціацією 

банків України. 

Урочистості під час нагородження супроводжувалися виступами юних 

талантів Харківської середньої спеціалізованої музичної школи – інтерната. 

Для гостей виступали Лауреати Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів. 



Організатори Турніру висловили подяку всім учасникам та побажали 

натхнення, успіхів і перемог! 


