Обачлива фінансова поведінка
Обговорення:
У гонитві за фінансовим благополуччям ми прагнемо заробити якомога
більше грошей.
А потім з’ясовується: що більше грошей, то більше бажань. Відчуття
нестачі грошей не зникає. Так ми потрапляємо в замкнене коло і ходимо по
ньому. Ми витрачаємо всі свої сили і час, щоб придбати щось модне. Тому ми
лише робимо черговий крок, анітрохи не наближаючись до своєї мети –
фінансової стабільності.
А тим часом, перший крок для виходу із замкнутого кола дуже простий
–розумне планування витрат і контроль за ними. Це зовсім не означає, що
треба відмовитися від покупок і задоволень. Потрібно лише зрозуміти, що
дійсно необхідно, а без чого можна обійтися, і спланувати свої витрати,
виходячи з доступних засобів. Такий план називається бюджетом.
Чому, на Ваш погляд, люди часто скаржаться на брак грошей? Що на
Вашу думку, можна вважати фінансовим благополуччям? На що Ви
витрачаєте свої кармані гроші? Як Ви вважаєте, чи піддаєтесь Ви впливу
реклами?
Гра «Підприємець»
Правила гри:
Клас ділиться на 3-4 команди, в кожній з яких по 3-4 бізнесменів.
Перемагає та команда, яка отримає найбільшу суму до кінця гри.

На команду видається 40 монет за які можна купити різні підприємства;
Кожна команда володіє з самого початку такими підприємствами:
2 підприємства «Кока-Кола»; по 8 монет за хід; Ризик банкрутства – 50%
3 підприємства «Оболонь»; по 5 монет за хід; Ризик банкрутства – 37%
4 підприємства «Росинка»; по 3 монети за хід; Ризик банкрутства – 25%
5 підприємства «Байкал»; по 1 монета за хід; Ризик банкрутства – 12%
Кожне окремо підприємство в кінці ходу приносить дохід (дві коли = 16).
Відповідно підприємства, що мають найбільший дохід мають найбільший
ризик банкрутства під час кожного ходу, відповідно найменші – найменший.
Гра починається з торгів.
Команди між собою можуть обмінюватись підприємствами, або купляти
їх один у одного, встановлюючи різні бажані суми.
Після того як торги закінчились, ведучий дістає подію, в якій сказано яке
підприємство принесло дохід, а яке ні.
ПІСЛЯ ТОРГІВ, КОЖНА КОМАНДА ПОВИНА НАДАТИ СПИСОК
СВОЇХ ВИТРАТ ТА ПРИДБАНЬ ВЕДУЧОМУ.
Після ПОДІЇ команда має записати свій дохід від підприємств за хід.
Наступний хід знову починається з торгів, після їх закінчення ведучий
дістає подію, яка вказує яке підприємство принесло дохід, а яке ні.
Гра триває 8 ходів та завершується останніми торгами, після
підбиваються підсумки
ДЛЯ ВЕДУЧОГО:
ПОДІЯ 1: ЗЕМЛЕТРУС, «Оболонь», «Байкал» не отримує дохід.
ПОДІЯ 2: ПОВІНЬ. Всі підприємства цілі, усі отримають дохід.
ПОДІЯ 3: ПОЖЕЖА «Оболонь» не отримує дохід.
ПОДІЯ 4: ТЕРАКТИ «Кока-Кола» та «Росинка» не отримує дохід.
ПОДІЯ 5: АВАРІЯ «Кока-Кола» не отримує дохід.
ПОДІЯ 6: ТОРНАДО Встигли сховатись, тому усі підприємства
отримають дохід.
ПОДІЯ 7: АСТЕРОЇД «Кока-Кола», «Оболонь», «Росинка» не отримують
дохід.

ПОДІЯ 8: ПОХОЛОДАННЯ «Кока-Кола» не отримує дохід.
РОЗРАХУНОК ДЛЯ ВЕДУЧОГО:
Потрібно розрахувати справедливу ймовірність настання події.
Оскільки

«Кока-Кола»

приносить

найбільший

дохід,

вона

має

банкрутувати в 50%, тобто кожну другу подію, тобто 4 події (при грі в 8 ходів)
«Кока-Кола» банкрот.
В свою чергу «Оболонь» банкрутує 3 рази за гру, тобто 35-37% банкрот.
Тоді «Росинка» 25%, і найменший «Байкал» лише 1 раз за гру.
Інакше Кола – 4, Оболонь – 3, Росинка – 2, Байкал – 1.

Обговорення:
Як ми знаємо банки пропонують населенню велику кількість банківських
операцій та послуг. Одним з найпопулярніших банківських продуктів є платіжні
картки. Існує в основному 2 види пластикових карток, хто може їх назвати та
пояснити для яких операцій використовується кожен із виду?
Всі ми знаємо, що платіжна картка є

дуже зручною при

використанні, проте які Ви ще можете назвати її переваги, чи може хтось
вважає, що класичні гроші мати завжди при собі зручніше?
В яких ситуаціях можуть бути стягнуті додаткові кошти банком за
Вашу платіжну картку?
Ситуаційне обговорення
Уявіть собі ситуацію, Ви маєте платіжну картку і хочете зняти гроші в
банкоматі. Ви підходите до потрібного банкомату, стоїте в черзі, знімаєте
потрібну Вам суму і йдете по Вашим справам. Через пів години Ви помічаєте,
що з картки було знято додаткову суму, яку Ви точно не знімали, Ваші дії?
Гра «Склади економічне слово»

На листках пишуться такі економічні слова: фінанси, валюта, податок,
шахрайство, інкасація, картка, бюджет, інвестування, безробіття, біржа,
вартість, споживання, капітал, власність, гроші, попит, конкуренція, кредит,
підприємець, прибуток (20 слів).
Слова діляться навпіл або по складах і перемішуються. Аудиторія
ділиться на 2 команди. Кожній команді видаються частини 10 слів. Яка команда
швидше впорається, та і виграла.

