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На сучасному етапі необхідно усвідомлювати, що вимоги на ринку праці, які висувають-
ся до випускників навчальних закладів надзвичайно високі. Вони повинні швидко реагувати 
на обставини, що змінюються, мати економічні та правові основи знань, щоб планувати етапи 
досягнення мети чи кінцевого результату власної діяльності тощо. Таким чином, більше ува-
ги приділяють проблематиці підвищення фінансової грамотності населення, щоб допомогти 
громадянам в управлінні особистими фінансами та інформування про ті чи інші продукти/
продукцію та послуги. Результати проведених досліджень з оцінювання фінансової грамот-
ності демонструють, що населення України має помірний рівень фінансових знань, а саме: 

− має лише базові знання та навички з фінансової грамотності; 
− користується лише простими послугами, переважно платежами; 
− не почувається комфортно щодо фінансових послуг та їхніх провайдерів; 
− не почувається захищеним у випадку суперечок з фінансовою установою;
− не знає, як діяти у випадку виникнення проблем з фінансовою установою;
− не цікавиться фінансовими новинами; 
− у питаннях фінансів довіряє родичам та знайомим; 
− не аналізує можливості сімейного бюджету [5]. 
Прискорений розвиток процесу підвищення фінансової грамотності населення є зако-

номірним, оскільки необхідний її рівень сприяє підвищенню рівня життя громадян, розвитку 
економіки та зростанню суспільного добробуту. Фінансової освіти потребують всі категорії 
громадян. Учням вона надає уявлення про цінність грошей, закладає фундамент для подаль-
шого розвитку навичок планування бюджету та накопичень. Молоді фінансова грамотність 
може допомогти у розв’язанні проблем фінансування освіти або вирішення житлової пробле-
ми через фінансове планування, залучення та ефективне управління кредитними ресурсами. 
Дорослому населенню фінансова грамотність необхідна для управління власними фінанса-
ми, оптимізації співвідношення накопичення-споживання, оцінювання ризиків та прийняття  
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правильних і зважених рішень під час інвестування накопичень, використання різних фінан-
сових продуктів та послуг для планування пенсійного забезпечення. 

Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат «Дніпро» − єдиний в області ме-
дичний ліцей для профільного поглибленого навчання відібраних за конкурсом обдарованих 
учнів з міст та сіл області. Медичний ліцей працює в системі безперервної профільної освіти 
медичної академії, а також має статус спеціалізованої школи-інтернату для поглибленої під-
готовки дітей у галузі природничих наук. Медичний ліцей «Дніпро» – це експериментальний 
навчальний заклад Всеукраїнського рівня, який активно працює над визначенням чинників, 
що можуть стимулювати, ефективно впливати, створювати сприятливі умови для виховання 
і навчання обдарованих учнів. Чимало учнів замислюється про доросле життя і про важли-
вість етапу обрання бажаної професії та реалізації власних планів і мрій. Для цього важливо 
досягти фінансової незалежності і вміти грамотно поводитися з грошима. Першочергово по-
требу в навичках фінансової грамотності відчувають учні медичного ліцею, які проживають 
у гуртожитку, окремо від батьків, оскільки мають самостійно розпоряджатися кишеньковими 
грошима, планувати власний бюджет. 

Медичний ліцей «Дніпро» працює в системі безперервної медичної освіти і здійснює 
ліцензовану професійну підготовку учнів за спеціальністю «Молодша медична сестра з догля-
ду за хворими». Дорожньою картою реформування медичної галузі передбачено підвищення 
ефективності функціонування системи охорони здоров’я шляхом сприяння розвитку приват-
ного сектору медичних послуг, залучення його до виконання державних замовлень на конкурс-
ній основі. Це має створити належні умови для розвитку конкуренції та сприяти більш ефек-
тивному використанню ресурсів галузі [7]. Основними конкурентними перевагами приватних 
медичних установ України є: більш високий рівень та комплексний підхід до обслуговування 
клієнтів, орієнтація на його потреби, сучасна технічна база, можливість постійного підвищен-
ня кваліфікації персоналу [2]. Актуальним постає питання присутності на медичному ринку 
фахівців з економічних та фінансових питань. Якщо медичними працівниками Україна є від-
носно забезпечена, то ситуація медицини з професіональним фінансовим плануванням, окрім 
наявності декількох страхових компаній, протилежна. Надання учням медичного ліцею основ 
фінансової грамотності сприятиме розумінню реформування медичної галузі в Україні. 

Плани переходу на страхову медицину роблять цей напрям актуальним для молоді.  
Пріоритетними напрямами створення цілісної системи фінансової освіти є:

 – розроблення психологічно обґрунтованих навчальних програм інтегрованої освіти 
для учнів навчальних закладів;

 – поширення практики інтеграції фінансових елементів у навчальні програми з різних 
предметів;

 – напрацювання факультативних фінансових програм для учнів;
 – упровадження курсу «Фінансова грамотність» з урахуванням особливостей переходу 

до профільного навчання.
Відповідно до типового навчального плану підготовки за професією «Молодша медична 

сестра з догляду за хворими», передбачено 7 навчальних годин з предмету «Основи галузевої 
економіки та підприємництва». Відповідно до загальнопрофесійних вимог ліцеїст повинен 
знати основи ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підпри-
ємницької діяльності та трудового законодавства. У межах спецкурсу розглядають такі теми: 
«Предмет і роль курсу “Основи галузевої економіки і підприємництва”», «Науково-технічний 
прогрес і економічне зростання в галузі», «Організація виробництва на підприємствах про-
мисловості», «Підприємство як суб’єкт господарювання», «Кадри підприємства», «Продук-
тивність праці», «Організація і оплата праці» [1]. До загальних цілей, що реалізує медичний 
ліцей «Дніпро» для забезпечення фінансової грамотності, належать: 

 – засвоєння фундаментальних знань про фінансове життя суспільства, (основних еконо-
мічних категорій, законів, закономірностей, тенденцій);
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 – формування світогляду цивілізованої людини, яка визнає такі загальнолюдські ціннос-
ті, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, дотримання законності тощо; 

 – сприяння розвитку навичок раціональної економічної та фінансової поведінки люди-
ни, як споживача фінансових послуг, платника податків; 

 – підтримка інтересу до вивчення предметів економічного спрямування; 
 – формування фінансової культури [6]. 

До того ж, в межах навчальної програми курсу алгебри в 9 класі учні вивчають бан-
ківські відсотки. Тема 3. «Елементи прикладної математики» містить відсоткові розрахунки 
і формули складних відсотків [4]. У місті Дніпро регулярно проводять правові турніри за 
участю учнів академічних ліцеїв, що викликає в них значний інтерес. Хімічні турніри, літня 
хіміко-біологічна школа (вшосте стартувала у 2015–2016 навчальному році) розвивають ін-
терес не лише до предметів природничого профілю. Вони водночас постають інноваційними 
формами навчання, що запроваджують, а також питання фінансової грамотності.

Отже, для досягнення ефективних форм і стабільного інтересу учнів до фінансової гра-
мотності більш результативними є форми моделювання реальних обставин, що потребують 
від учнів конкретних та швидких рішень, а впровадження лекцій, спецкурсів створює для 
цього теоретичне підґрунтя. Такий багатопрофільний варіант здатний сформувати конкурен-
тоспроможного випускника профільного навчального закладу. 
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