GMW Calendar │ GMW Countdown Challenge 2019
GMW Календар │ Челлендж "Відлік часу до Global Money Week 2019"
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З 1 березня до 24 березня беріть участь у 24-денному челленджу "Відлік часу до Global Money Week 2019".
Використовуйте офіційний хештег #GMWChallenge2019, щоб поділитися своїми фото й відео у соціальних мережах
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6. Чому важливо
змолоду
заощаджувати гроші
на майбутнє?

21. Хто такий
підприємець і які він
повинен мати риси
характеру та навички,
щоб бути успішним?

9. Чому важливо
управляти грошима
мудро? На які ризики
можна наразитися,
якщо витрачати гроші
безрозсудно?

18. Як молодь
може відкрити
накопичувальний
рахунок у банку?

10. Що таке
центральний банк,
навіщо він потрібен
і які функції
він виконує?

2. Якою булу перша
форма грошей
в історії людства?

15. Що таке
підприємницька
діяльність і чому
це важливо для
добробуту країни?

11. Що таке біржа,
навіщо вона потрібна
та як вона працює?

4. Як називається
найстаріша валюта
світу, що досі
перебуває в обігу?

17. Які є види банків?

13. Які основні
завдання та функції
Міністерства фінансів?

7. Що собою являє
ведення особистого
бюджету та чому
це важливо?

20. Про що Ви можете
дізнатися, відвідуючи
Музей грошей?

12. Що означає слово
"валюта" та скільки
валют є сьогодні
у світі?

22. Чому валюти
різнихкраїн світу
мають різну вартість?

19. Що таке "план
заощадження коштів",
як його складати
та чому це важливо?

8. Яка різниця між
запланованими
та спонтанними
(незапланованими)
витратами?

24. Які Ви можете
запропонувати три
ефективних способи
заощадження
грошей?

1. Коли та чому
люди вперше почали
використовувати
гроші?

16. Що може
трапитися, якщо
Ваші витрати
вийдуть за межі
запланованого
бюджету?

3. Де вперше
в історії людства
почали виготовляти
монети?

14. У чому
полягає різниця
між кредитором
та позичальником
грошей?

5. Яким чином
раціональне
використання
ресурсів (зокрема,
води, електрики,
відходів тощо) може
сприяти заощадженню
грошей?

23. Які переваги та
недоліки накопичення
й зберігання грошей
вдома або
у фінансових
установах?
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