Вікторина
1.Що за пам’ятник зображений на слайді? (Пам’ятник ощадності в Україні)
2.Які вклади гарантуються державою? Вклади фізичних осіб Державного

ощадного банку України (Вклади фізичних осіб банків гарантуються в
порядку і розмірах, передбачених законодавством України). Стаття 57 ЗУ
«Про банки і банківську діяльність».
3.Що це? Сума грошового доходу, яка не використовується на поточне

споживання і призначається для задоволення потреб у майбутньому.
(Заощадження)
4.Коли відзначається Всесвітній день заощаджень в Україні (31 жовтня (сайт

НБУ).
5.Яка установа здійснює виплати гарантованої суми відшкодування за
депозитними вкладами населення в разі визнання банку
неплатоспроможним? (Фонд Гарантування вкладів)
6.З якого року в Україні діє система гарантування вкладів фізичних осіб? (З
1998 р.)
7.Коли банк набуває статусу «Ощадний банк» — спеціалізований комерційний

банк, не менш ніж 50 відсотків пасивів якого є вкладами фізичних осіб[1].
8.Який на сьогодні розмір гарантованої суми відшкодування вкладів? (200 000
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грн.)
9.В якому банку України домогосподарствам не можна відкрити депозитні

(ощадні) рахунки? – в НБУ
10.Ощадний (депозитний) сертифікат — Вид ЦП, письмове свідоцтво банку

про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на
одержання після завершення встановленого строку депозиту і відсотків по
ньому.
11.Яка тварина завжди з грошима?) – порося, у нього завжди є п’ятачок)

Відкриті питання
1.Доберіть синоніми до слова ощадливість / ощадний
2.Спочатку ціна товару збільшилася на 40%,а потім нова ціна зменшилася на

20%. Що відбулося з первинною ціною товару? Початкова ціна
збільшилася на 12 % або в 1,12 рази.
3.Напишіть прислів'я, вислови про ощадність, економність
(Наприклад: 1) Хто дбає - той і має. 2) Хто як робить, той так їсть. 3) Спершу
треба розсудити, а тоді купити. 4) Хочеш їсти калачі – не сиди на печі. 5)
Копійка гривню береже)

ЗАДАЧІ
1.У Вас не було грошей, Ви позичили 10 грн. у тата і 5 грн. у мами. Пішли у

магазин купили морозиво за 3 грн., по дорозі до дому загубили 10 грн.
Вернувшись повернули по 1 грн. тату і мамі. Тату лишилися винні 9 грн, а
мамі 4 – в сумі 13 грн. боргу, а вода коштувала 3 грн. 13+3=16, а Ви
позичали 15 грн. Як так?
2.Гроші можна заробити своїм розумом, продати свої ідеї та винаходи. Інколи
ми потрапляємо у незвичайні ситуації.
Уявіть, що ви на безлюдному острові. У вас є лише три речі: (кожен з суддів
називає 1 річ) поміркуйте і назвіть якнайбільше способів їх застосування.
Аркуш паперу, поліетиленовий пакет, олівець.
3.У Вас є 1 млн. грн. Як Ви використаєте дані гроші? (судді визначають
переможців: 1 – 10 б. 2 – 6 б. 3 – 3 б.
Краще заощадження ділити на короткострокові (готівка в нац. та інозем.
валюті), середньострокові (депозити на 2-5 р), довгострокові
(депозити від 5-и років, нерухомість), а найкраще частину коштів
інвестувати в себе (своїх дітей) =???
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Слайд 2. 27 жовтня 1988 року представники ощадних кас із 29 країн зібралися
в Мілані на свій перший Інтернаціональний спеціалізований конгрес.
Останнього дня форуму – 31 жовтня – народилася ідея “на згадку про
перші збори ощадних банківських інститутів усіх країн” щороку відзначати
Міжнародний день економії. Однак, за задумом творців, присвятити цей
день слід ощадливому ставленню не тільки до грошей, а й до часу, сил,
дбайливому ставленню до речей тощо. Міжнародний день економії
офіційно затвердили директивою ООН.
Слайд 3. Нині дні ощадності святкують у Франції, Болгарії, Словенії, Боснії,
Італії. Особливо святкують цей день знані своєю ощадливістю німці. У
Німеччині навіть побутує жарт – німці не заробляють гроші, вони їх
економлять. Через таку от любов до економії, “Міжнародний день
економії” любить і народ і бізнес. До цього дня багато банків і магазини
приурочують спеціальні рекламні акції. В усіх ЗМІ і в школах та дитячих
садочках розповідають про економію.
Слайд 4. У 1920-1930 рр. уся західно-українська громадськість активно
відзначала Свято ощадності, під час якого не лише вшановували кращих
банківських працівників та громадських діячів, причетних до розвитку
банківської справи, заохочували населення вкладати кошти у розвиток
національного виробника (що було особливо цінним у складних умовах
іноземного поневолення), але й водночас творили нову ідеологію,
засновану на принципах ощадливості. Ощадність асоціювали зі «здоровим
і правильним господарюванням», заснованим на розумній економії,
прагматизмі, раціональному використанні наявних ресурсів і виробничих
заходів. Ощадний рух був своєрідною боротьбою за економічну, а відтак і
політичну незалежність.
Слайд 6. Великим прихильником руху був митрополит Української грекокатолицької церкви Андрей Шептицький. Він був найзаможнішим грекокатоликом, який створив на Галичині тіньовий уряд, що опікувався
господарськими справами краю та став одним із засновників та акціонерів
першого українського банку. Значною мірою, завдяки митрополиту
Земельний банк невдовзі став єдиним українським банком, що здобув
визнання у світі, а його цінні папери оплачували у всіх банках Європи.
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Слайд
7. Священики порівнювали економність з умінням обмежувати
егоїстичні прагнення, турбуватися про ближніх, любити Батьківщину. Отці
переконували, що тільки віруючі люди спроможні побудувати добрий
економічний лад, оскільки їхньою метою є не лише особистий дохід, а й
загальний добробут у державі.
Слайд 8. Поштовхом до запровадження свята став Указ Президента України
№316/2004 від 6 березня 2004 р. про щорічне відзначення 20 травня Дня
банківського працівника. Своєрідною реакцією на цей Указ стала
пропозиція Львівського банківського інституту НБУ та Асоціації банків
Львівщини відродити свято, яке щорічно відзначали в Галичині з 1927 p.

Пам’ятник ощадності в Україні
Центральну постать скульптурної групи авторства Леонарда Марконі на куполі
Музею етнографії у Львові. Скульптура символізує ощадність, бо прикрашає
споруду, збудовану 1891 року для Галицької ощадної каси. Вважають, що
фігура в центрі групи уособлює економічне процвітання, смолоскип в її руці –
вільну комерцію, а чоловіки з обох боків – успішне сільське господарство та
промисловість. Усе це мало б відображати готовність народу власними силами
домогтися добробуту й поступу в рідній господарці.

