
Другий регіональний Турнір з фінансової грамотності на кубок 

Голови Харківської обласної державної адміністрації. 

 

 

Вже за традицією в листопаді розпочався Другий регіональний Турнір з 

фінансової грамотності на кубок Голови Харківської обласної державної 

адміністрації. 

В цьому році у змаганнях взяли участь 288 осіб : 16 команд Закладів 

вищої освіти, 9 команд Закладів вищої освіти з підготовки молодших 

спеціалістів і 23 команди загальноосвітніх закладів Харківщини  

Турнір проводиться 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. 

Розпочався Турнір 6 листопада в Харківському навчально-науковому 

інституті ДВНЗ «УБС». 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 “Життєвий капітал ”, 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; 

- для  третього етапу  команди учасники  підготували презентації на 

тему фінансової грамотності, головною вимогою до яких, враховуючи цілі і 

завдання Турніру, стала можливість використання матеріалів в освітньому 

процесі поширення фінансової грамотності серед широких верств населення 

регіону. 

  

 



8 грудня 2018 року відбулося урочисте нагородження переможців та 

учасників Другого регіонального Турніру з фінансової грамотності на кубок 

Голови Харківської обласної державної адміністрації. 

 

За результатами Турніру, призові місця посіли такі команди: 

Загальноосвітні заклади: 

1 місце - збірна команда Харківського ліцею № 141 Харківської міської ради 

Харківської області та Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради 

Харківської області  «Бізнес – сила» 

2 місце - "Золотий запас" (Харківська гімназія №46 ім. М.В. Ломоносова) 

3 місце - "П'ятий мегаполіс" (Харківська загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області) 

Серед Закладів вищої освіти  з підготовки молодших спеціалістів: 

1 місце - "Магнати" (Харківський кооперативний торгово-економічний 

коледж (ХКТЕК)) 

2 місце - "ХТЕК КНТЕУ" (Харківський торговельно-економічний коледж 

Київського національного торгово-економічного університету) 

3 місце - "Фінансисти" (Житлово-комунальний коледж ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова) 

Серед Закладів вищої освіти : 

1місце - "Фінансово грамотні" (Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця) 

2 місце - "Акули бізнесу" (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ 

"Університет банківської справи") 

3 місце - "Financial Brain" (ХНУ ім. В. Н. Каразіна) 

          На церемонії урочистого нагородження переможців і учасників 

Турніру Заступник Голови Харківської обласної державної адміністрації, 

Голова журі Другого регіонального турніру з фінансової грамотності 

БАБІЧЕВ АНАТОЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ та Заступник директора 

Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної 

державної адміністрації – начальника  управління міжнародних 

відносин та розвитку підприємництва КОЛМИК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 

вручили переможцям Кубки й дипломи, а  керівникам команд – Почесні 

грамоти і Подяки Голови обласної державної адміністрації «За високий 

рівень підготовки команд до Другого регіонального турніру 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 інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи», Президент громадської організації «Діловий клуб 

Партнер» та Керівники банківський установ Харківщини: ПАТ 

«МЕГАБАНК», ХГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТВАНК», ПАТ «БАНК «ГРАНТ», , 

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

ПАТ «БАНК ВОСТОК» АТ «ОТП БАНК»,  ПАТ «АЛЬФА БАНК». 

Організатори Турніру висловили подяку всім учасникам та побажали 

натхнення, успіхів і перемог! 

 


