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У статті досліджено результати оцінки рівня фінансової грамотності населення України. Обґрунтовано 
важливість математичних знань для забезпечення формування належного рівня фінансової грамотності 
громадян. Проаналізовано навчальні програми з математики вітчизняної середньої школи на предмет вста-
новлення ступеня їхньої орієнтації на формування в учнів фінансової компетентності. Розглянуто основні 
завдання вивчення математики в контексті формування фінансової грамотності населення України. Дослі-
джено шляхи забезпечення формування математичних вмінь та навичок як складника фінансової грамот-
ності населення. Обґрунтовано необхідність забезпечення прикладної фінансової спрямованості шкільного 
курсу математики. Запропоновано основні типи математичних задач з прикладним фінансовим змістом. 

Ключові слова: відсотки, відсоткова ставка, прикладні задачі, фінансова грамотність, фінансова ма-
тематика.

В статье исследованы результаты оценки уровня финансовой грамотности населения Украины. Обо-
снована важность математических знаний для обеспечения формирования надлежащего уровня финан-
совой грамотности граждан. Проанализированы учебные программы по математике отечественной 
средней школы на предмет установления степени их ориентации на формирование финансовой компе-
тентности. Рассмотрены основные задачи изучения математики в контексте формирования финансо-
вой грамотности населения Украины. Исследованы пути обеспечения формирования математических 
умений и навыков как составляющей финансовой грамотности населения. Обоснована необходимость 
обеспечения прикладной финансовой направленности школьного курса математики. Предложены основ-
ные типы математических задач с прикладным финансовым содержанием.

Ключевые слова: проценты, процентная ставка, прикладные задачи, финансовая грамотность, фи-
нансовая математика.

The article substantiates the results of researches of the financial literacy of the population of Ukraine. The ur-
gency of the problem of increasing the financial literacy of the population of Ukraine is determined. The role of math-
ematics in the formation of financial literacy and financial awareness of the population of Ukraine is considered. The 
results of the study of the level of mathematical skills of the population of Ukraine in context of financial literacy are 
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analyzed. The level of mathematical knowledge of citizens of Ukraine in the context of the study of their financial liter-
acy is analyzed. The features of the practical implementation of programs of improving the mathematical knowledge 
of citizens of Ukraine in the context formation of financial literacy are investigated and analyzed. A review of the liter-
ature on the subject revealed a diversity of opinions and approaches to formation of mathematical skills and abilities 
skills of the population of Ukraine. The role of studying mathematics in secondary school in the formation of financial 
literacy of the population of Ukraine is defined. The secondary school mathematics program for financial competence 
formation is investigated. Тhe attention is focused on the on its shortcomings. The degree of orientation of secondary 
school mathematics programs to the formation of schoolboys' financial competence is identified. The expediency of 
strengthening the role of mathematics in the formation of financial literacy of secondary school students by solving 
mathematical tasks with applied financial content is argued. It is established that the applied financial orientation of 
mathematics teaching in secondary school should be most evident when studying the topic “Interests”. The role of 
the applied financial orientation of teaching mathematics in secondary school in spreading financial literacy among 
citizens of Ukraine is defined. The ways of realization of the applied financial orientation of teaching mathematics in 
secondary school are investigated. The basic types of mathematical tasks with applied financial content are offered.

Key words: interest, interest rate, applied tasks, financial literacy, financial mathematics. 

Постановка проблеми. Важливою запору-
кою прогресивного розвитку сучасної економіки 
є належна фінансова освіченість громадян, які 
виступають повноцінними учасниками цього 
розвитку. Із цією метою десятиліттями в бага-
тьох країнах проводяться різноманітні освітні 
заходи, основною метою яких є формування 
покоління людей, які здатні раціонально розпо-
ряджатися власними фінансами, вміло викорис-
товувати інструменти заощадження, виступати 
відповідальними споживачами товарів і послуг 
[1]. В Україні рівень фінансової грамотності 
населення знаходиться на невисокому рівні. 
Результати останніх досліджень щодо рівня 
фінансової освіченості населення України свід-
чать, що більшість осіб віком від 20 до 60 років 
не досить обізнані з особливостями здійснення 
основних фінансових операцій. Також значна 
частина з них не можуть правильно відповісти 
на прості математичні запитання, що значною 
мірою унеможливлює ефективне управління 
власними фінансами [2], [3], [4]. 

Така ситуація загострює проблему підви-
щення потенціалу математики як інструменталь-
ної бази для здійснення всіх фінансових операцій 
і розуміння їхніх можливих переваг для подаль-
шого життя. Важливим є також формування вмінь 
та навичок здійснювати необхідні розрахунки та 
розв’язувати фінансові задачі, які потребують 
використання розрахункових формул, виконання 
аналізу елементарних функцій, розв'язування 
рівнянь та іншого математичного інструментарію, 
починаючи зі шкільного курсу математики. 

Саме тому одним із завдань математич-
ної освіти має бути формування математичної 
грамотності учнів та студентів, спрямованої на 
забезпечення їх готовності та здатності вирішу-
вати життєві фінансові завдання за допомогою 
математики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблеми фінансової грамотності насе-
лення в Україні досліджували такі науковці: 
О.І. Білик, О.Д. Вовчак, Т.Д. Гірченко, О.О. Другов, 
О.Є. Костюченко, А.Я. Кузнєцова, З.Я. Лапішко, 
Т.В. Новікова, Б.І. Пшик, В.В. Рисін, Л.Я. Слобода, 

Т.С. Смовженко, Н.В. Ткаченко, М.І. Хмелярчук. 
Проблемою прикладної спрямованості навчання 
математики займалися В.А. Швець, В.В. Коваль, 
З.І. Слєпкань, П.П. Чернецький та ін.

Результати аналізу доробку вчених свідчать, 
зокрема, що не досить розкрита проблема фор-
мування математичних вмінь та навичок як 
складника фінансової грамотності громадян: 
підготовка майбутнього вчителя математики 
до фінансово-економічного виховання учнів та 
студентів, не визначено обсяг інваріантного та 
варіативного складників змісту цієї підготовки, 
не обґрунтовані підходи до вибору змісту, форм, 
методів і засобів навчання математики, спрямо-
ваного на формування фінансової грамотності.

Метою статті є дослідження ролі мате-
матики у формуванні фінансової грамотності 
населення та визначення шляхів формування 
математичних умінь та навичок, необхідних для 
ефективного управління власними фінансами.

Виклад основного матеріалу. Методики 
оцінювання реального рівня фінансової грамот-
ності громадян передбачають низку тестових 
запитань закритого типу, відповіді на які потре-
бують проявлення певних математичних зді-
бностей (табл. 1). На деякі із запитань можна 
відповісти, навіть не вдаючись до розрахунків, 
а просто на основі математичної логіки. Рес-
понденти можуть проводити розрахунки у будь-
який зручний для них спосіб: на калькуляторі, 
на папері чи подумки.

Результати останнього дослідження рівня 
фінансової грамотності в Україні засвідчили 
низький рівень навичок фінансової математики: 
жоден респондент не зміг правильно відпові-
сти на всі сім запитань тесту, 14% опитаних не 
змогли правильно відповісти на більш ніж одне 
запитання, майже 37% дали не більше трьох 
правильних відповідей, 26% респондентів 
надали чотири правильні відповіді на сім запи-
тань і тільки 24% змогли правильно відповісти 
на п'ять та більше запитань. Таким чином, лише 
приблизно кожен четвертий опитаний набрав 
так званий «прохідний бал», який ОЕСР визна-
чає на рівні п'яти правильних відповідей. Лише 
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43% дорослого населення в Україні правильно 
відповіли на мінімум п’ять із семи запитань на 
перевірку знань (що вважається мінімальним 
цільовим показником) проти показника 56% 
в усіх країнах, які брали участь в опитуванні 
ОЕСР у 2016 році, та показника 51% для сусідів 
України [4]. 

Невисокий рівень математичної підготовки 
випускників шкіл в Україні підтверджується також 
власним досвідом викладання та вивчення 
курсу «Гроші і кредит» студентами економічних 
спеціальностей в перші роки їхнього навчання, 
який свідчить про те, що значна частина з них 
не може правильно розв’язати задачі з елемен-
тами фінансової математики.

Наведені результати вказують на те, що 
одним із напрямів математичної підготовки 
школярів і студентів на сучасному етапі розви-
тку загальної і професійної освіти є підвищення 
їхньої фінансової грамотності. 

Аналіз навчальних програм із математики 
для основної та старшої школи дав змогу вста-
новити ступінь їхньої орієнтації на формування 
в учнів фінансової компетентності (табл. 2). 

Інформація, наведена у таблиці, 2, свідчить 
про те, що: 

а) більша увага фінансовому вихованню шко-
лярів приділяється у базовій школі (5–9 класи); 

б) у програмах із математики для стар-
шої школи (рівнів стандарту і профільного 

Таблиця 1
Тестові запитання з фінансової математики

Назва Запитання Варіанти відповідей 
Простий 
відсоток 

Припустимо, що Ви поклали на банківський рахунок 
депозит на суму 100 000 грн. на 2 роки під відсоткову 
ставку в розмірі 8% річних. Скільки грошей буде на 
Вашому рахунку через 2 роки, якщо Ви не будете ні 
докладати, ні знімати гроші з рахунку? 

Більше 108 000 грн. 
Рівно 108 000 грн. 
Менше 108 000 грн. 
Важко сказати 

Складний 
відсоток 

Припустимо, що Ви поклали на банківський рахунок 
депозит на суму 100 000 грн. на 5 років під відсоткову 
ставку в розмірі 10% річних. Відсоток нараховується 
наприкінці кожного року та додається до основної 
частини (так званого «тіла» депозиту). Скільки грошей 
буде на Вашому рахунку через 5 років, якщо Ви не 
зніматимете гроші протягом дії депозиту (ні основну 
частину, ні відсотки)? 

Більше 150 000 грн. 
Рівно 150 000 грн. 
Менше 150 000 грн. 
Важко сказати 

Інфляція Уявіть собі, що Ви поклали гроші на банківський 
рахунок під річну ставку в розмірі 8%, а річна 
інфляція становила 10%. Як Ви вважаєте, за гроші, 
які знаходяться на Вашому рахунку, можна купити в 
середньому… 

…більше товарів, ніж рік тому 
… таку саму кількість товарів 
…менше товарів, ніж рік тому 
Важко сказати 

Купівельна 
спроможність 

Припустимо, що в наступному році Ваш дохід 
збільшиться вдвічі, але і роздрібні ціни також 
підвищаться в два рази. Як Ви вважаєте, Ви зможете 
придбати… 

…більше товарів, ніж рік тому 
… таку саму кількість товарів 
…менше товарів, ніж рік тому 
Важко сказати

Знижки Припустимо, що Ви побачили телевізор однакової 
моделі у двох різних магазинах. Його первісна роздрібна 
ціна становить 10 000 грн. Один магазин запропонував 
знижку в сумі 1 500 грн., а інший – знижку в розмірі 10%. 
Які умови вигідніші – знижка в сумі 1 500 грн. або 10%? 

Знижка в сумі 1 500 грн. 
Знижка в розмірі 10% 
Пропоновані умови є 
однаковими з точки зору 
вигідності 
Важко сказати 

Ефективна 
ставка відсотку 

Припустимо, що в магазині побутової техніки Вам 
запропонували придбати товар вартістю 10 000 грн. в 
розстрочку. Магазин пропонує Вам оформити «нульовий 
кредит», за умовами якого Вам потрібно протягом року 
сплатити магазину вартість техніки, тобто 10 000 грн., 
рівними платежами, без жодних відсотків. Однак, 
аби отримати такий кредит, Вам потрібно придбати 
спеціальну страховку, яка коштує 600 грн. Чи можете Ви 
сказати, якою приблизно буде реальна річна відсоткова 
ставка за таким «нульовим» кредитом? 

3% 
6% 
9% 
12% 
Важко сказати 

Дохідність 
облігації 

Припустимо, що Ви придбали облігацію номінальною 
вартістю 1000 грн. за 900 грн. Строк погашення 
облігації через рік, і вона має купон в сумі 150 грн., 
який сплачується при погашенні. Якщо Ви утримаєте 
облігацію до її погашення, чи можете Ви розрахувати, 
якою буде сукупна дохідність Вашої інвестиції? 

Нижче 15% 
Рівно 15% 
Вище 15% 
Вище 20% 
Важко сказати 

Джерело: [4]
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Таблиця 3 
Орієнтація очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності  

учнів старших класів на підвищення їхньої фінансової грамотності
Клас Тема Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів 

11 Алгебра і початки аналізу. 
Тема: Границя функції

розв'язує сюжетні задачі на: визначення кінцевої суми вкладу зі 
складним відсотком з нескінченно малими періодами нарахування 

11 Алгебра і початки аналізу. 
Тема: Показникові та 
логарифмічні функції

розв'язує сюжетні задачі на знаходження терміну депозиту зі 
складним відсотком для досягнення визначеної кінцевої суми 
вкладу 

11 Алгебра і початки 
аналізу. Тема: Елементи 
теорії ймовірностей та 
математичної статистики

розв’язує нескладні прикладні задачі на оцінювання фінансових 
ризиків

Джерело: сформовано авторами

навчання) орієнтація на фінансову грамотність 
учнів майже не передбачена; 

в) очікувані результати мають загальну спря-
мованість і не акцентують уваги вчителів на 
цьому напрямі їхньої методичної діяльності. 

Враховуючи це, доцільним є посилення ролі 
математики у формуванні фінансової грамотності 
старшокласників шкіл шляхом розв’язування 
задач з основ математичного аналізу із приклад-
ним фінансовим змістом (табл. 3).

Вчителям математики в середній школі 
доцільно долучати учнів до ознайомлення з 
основами фінансової грамотності, де нема їх 
вивчення як окремого предмету, яке передбачає 
формування знань про найважливіші категорії 
фінансової математики, такі як процент, дис-
конт, вексель, ануїтети (періодичні платежі), від-
рахування, курс акції, амортизація тощо; форму-
вання умінь розраховувати банківські проценти 

та платежі, складати графік періодичних виплат 
по кредиту; навчання дослідженню змін фінан-
сових показників та виявленню причин цих змін; 
збагачення досвіду прийняття обґрунтованих 
рішень щодо вигідності вкладення грошей або 
одержання кредиту; формування уявлень про 
етапи розв'язування задач економічного харак-
теру, про можливості математики в цьому про-
цесі, що в свою чергу сприятиме усвідомленню 
учнями того, що математика – це не абстрак-
тна наука, а засіб, який дає змогу розв’язувати 
задачі з практики життя людини і суспільства.

Інтерес до навчального предмету має визна-
чатися не лише цікавим викладом матеріалу, а 
ще й тим, якою мірою пов’язується цей пред-
мет із життям. Потрібно переконати здобувача 
освіти в практичній значущості предмета. Як 
свідчать психологи, свої розумові вміння учні 
застосовують вибірково і лише у тих сферах 

Таблиця 2 
Орієнтація очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів  

на підвищення їхньої фінансової грамотності
Клас Тема Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів 

6 Відношення і 
пропорції 

розв’язує сюжетні задачі на: розрахунок відсоткового відношення різних 
величин (наприклад, працездатного населення регіону, калорій тощо); 
прийняття рішень у сфері фінансових операцій тощо

6 Раціональні 
числа та дії з 
ними 

розв’язує сюжетні задачі на: розрахунок відсоткового відношення різних 
величин (наприклад працездатного населення регіону, калорій тощо); 
прийняття рішень у сфері фінансових операцій тощо 

7 Цілі вирази розв’язує сюжетні задачі на: розрахунок власних та родинних фінансів, 
комунальних платежів; формування вміння розпоряджатись грошима, 
кредитами, депозитами, в простих ситуаціях оцінювати необхідність та 
ризики кредитів; оцінку очікуваних та реальних витрат тощо

7 Функції складає та розв'язує задачі на: пряму та обернену пропорційність на основі 
життєвого досвіду; побудову графіків під час моделювання реальних процесів 
із використанням лінійної функції тощо

8 Раціональні 
вирази 

розв'язує сюжетні задачі на: використання взаємозв'язків економічних явищ; 
види та розрахунки податків; платежів; рух; продуктивність праці; вартість 
товару; сумісну роботу; суміші та сплави тощо 

9 Нерівності розв'язує сюжетні задачі на розрахунок та аналіз фінансової спроможності 
людини, організації, підприємства; прийняття рішень стосовно особистих та 
колективних фінансових питань тощо 

11 Похідна та її 
застосування 

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших 
значень реальних величин

Джерело: [8]
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діяльності, що для них значущі та цікаві. А для 
старшокласників ще є характерним виник-
нення мотиваційного бар’єру, що з’являється 
тоді, коли висловлювані твердження не зачі-
пають їхніх власних потреб, не спонукають 
до дії, пізнання нового. Прикладна спрямова-
ність здатна усунути такі перешкоди на шляху 
вивчення математики [5].

Прикладна фінансова спрямованість навчання 
математики в середній школі найбільшою мірою 
має проявлятися під час вивчення теми «Відсо-
тки»[6]. Тему «Відсотки» за чинною програмою 
вивчають у 5, 6 та 9 класах. На початковій стадії 
реалізації прикладної спрямованості навчання 
під час вивчення теми «Відсотки» найважливі-
шим є активне залучення мотиваційного фактора. 
Як відомо, успіх у будь-якій, зокрема і навчаль-
ній діяльності, залежить від активності суб’єкта 
діяльності. Для її забезпечення разом зі здібнос-
тями, знаннями та навичками мотивація виступає 
одним із найважливіших чинників. Тому важливо 
здійснити прикладну орієнтацію цілей навчання. 
Для цього варто ознайомити учнів з переліком 
якостей і вмінь, що можуть бути сформовані в них 
у процесі вивчення відсоткових розрахунків, таких 
як здатність здійснювати математичний підхід до 
аналізу явищ, навички дослідження математичних 
моделей, уміння мислити, пам’ять, увага тощо. 
Набуття перелічених якостей повинно стати вну-
трішньою потребою більшості учнів. Таким чином, 
продемонструвавши відразу область застосу-
вання матеріалу, можна створити передумови для 
активного застосування здобутих знань. 

Тема «Відсотки» є дуже важливою темою 
шкільного курсу математики, оскільки вона поєд-
нує точні та природничі науки, побутові та вироб-
ничі сфери життя, а саме поняття «відсоток» 
сьогодні зустрічається буквально кожного дня. 

Прикладом найпростішої задачі з практич-
ним фінансовим змістом на відсотки може 
бути така. 

Задача 1. Андрію потрібно поповнити раху-
нок мобільного телефону на 60 грн. Платіжний 
термінал утримує комісію 5% від внесеної суми. 
Яку суму грошей Андрію необхідно внести до 
платіжного терміналу, якщо він приймає купюри 
номіналом від 2-х гривень? 

Наведемо також приклад дещо складнішої 
задачі.

Задача 2. Ви маєте картку банку з нульо-
вим залишком, за зняття готівки з якої в бан-
коматі стягується комісія в розмірі 0,5%. Вам 
необхідно зняти з цієї карти 1000 грн. Яку міні-
мальну суму слід перерахувати на цю карту, 
якщо з відправника коштів стягується комісія в 
розмірі 1% + 5 грн.?

Проблеми, що описані в цих задачах, є досить 
актуальними для сучасної молоді. Розв’язавши 
їх один раз на уроці, учні матимуть змогу засто-
совувати отримані результати на практиці.

Розв’язувати математичні задачі з прикладним 
фінансовим змістом можна тільки після ознайом-

лення їх з основними фінансовими поняттями, 
формами і залежностями, що будуть використо-
вуватися під час розв’язування задач [7]:

– відсоткові ставки, їхні види та методи 
нарахування;

– прості відсотки;
– складні відсотки;
– вартість грошей в часі та дисконтування;
– фінансова рента (ануїтет).
Залежно від постійної або змінної бази нара-

хування відсотків використовується проста або 
складна відсоткова ставка. За простої відсотко-
вої ставки база нарахування відсотків не зміню-
ється, вони не приєднуються до суми боргу, а 
періодично виплачуються.

Наведемо приклади задач на прості відсотки.
Задача 3. Громадянин розмістив депозит 

у розмірі 20 000 грн. в банку під 18% річних з 
щомісячною виплатою відсотків. Яку суму відсо-
тків одержить він за рік з урахуванням існуючих 
податків і зборів?

Задача 4. Клієнт позичив у банку 50 000 грн. 
на 5 років. Банк надав кредит під 30% з щоріч-
ним погашенням кредиту рівними частинами та 
сплатою відсотків. Знайти суму сплачених клі-
єнтом відсотків.

У середньо- і довготермінових фінансових 
операціях, якщо відсотки не виплачуються зразу 
після їхнього нарахування, а приєднуються 
(капіталізуються) до суми боргу, застосовують 
складні відсотки. База нарахування відсотків 
змінюється в сторону збільшення.

Формулу складних відсотків доцільно виво-
дити разом з учнями на прикладах відповідних 
задач.

Задача 5. Вкладник розміщує депозит в 
банку в розмірі 1000 гривень під 18 % річних 
на строк 12 місяців. Нарахування відсотків 
здійснюється щоквартально. Тип відсотків – 
складні. Визначити суму депозиту після завер-
шення його строку.

Задача 6. Вкладник, маючи 2000 грн., прагне 
шляхом їх розміщення на депозит в банку довести 
суму до 5000 грн. Ставка відсотка по вкладах 
становить 24% річних. Періодичність нараху-
вання – щомісячно. Тип відсотків – складні. 
Визначити строк, на який вкладнику необхідно 
розмістити депозит. 

Сучасні фінансово-банківські операції мають 
не окремі чи разові платежі, а деяку послідов-
ність у часі. Наприклад, погашення заборгова-
ності в кредит, періодичне надходження доходів 
від інвестицій, поповнення депозитів і т. д. Такі 
послідовності називають потоком платежів. 

Потік платежів, всі платежі якого додатні 
величини з однаковими часовими інтервалами, 
називається фінансовою рентою або ануїтетом. 
Прикладом можуть бути щомісячні платежі за 
споживчим кредитом.

Наведемо приклад задачі на фінансову ренту.
Задача 7. Протягом року на рахунок щомі-

сячно надходить по 5000 грн., на які з такою 



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 2 (25) 2020

453453МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ж періодичністю нараховуються відсотки за 
складною річною ставкою 12%. Визначити суму 
на рахунку до кінця зазначеного терміну.

Прикладні задачі мають доповнювати сис-
тему задач шкільного курсу математики і можуть 
використовуватися на різних етапах уроку, спри-
яючи поглибленню знань у процесі вивчення 
теми та застосуванню отриманих знань у житті. 

Висновки. Роль математики у формуванні 
фінансової грамотності має проявлятися у 
сприянні формуванню практичних умінь і нави-
чок, необхідних у повсякденному житті: вміння 

осмислювати зміст понять, аналізувати резуль-
тати, робити відповідні узагальнення, порів-
няння, висновки.

Прикладна фінансова спрямованість мате-
матики має демонструвати зв’язок між матема-
тикою та фінансовими операціями в повсякден-
ному житті, забезпечувати поглиблення знань у 
процесі вивчення певної теми та застосування 
отриманих знань у житті, сприяти посиленню 
інтересу до навчання і підвищувати рівень піз-
навальної активності та самостійності здобува-
чів освіти. 
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