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Одним із значущих компонентів економічної соціалізації людини є володіння та 

розпорядження грішми. У сучасній економічній літературі існує багато визначень 

терміну «гроші». Але найбільш поширеними є такі: гроші - це особливий товар, що 

виконує функцію загального еквіваленту; гроші – це сукупність функцій, які вони 

виконують.  

Тож визначено основні функції грошей, а саме: як міра вартості – грошима 

вимірюється вартість товарів і послуг; як засіб обігу – гроші використовуються тоді, 

коли ми, купуючи певні товари чи послуги повинні негайно за них розплатитися; як 

засіб платежу – ця функція походить з товарообороту, вона зумовлена продажею 

товарів в кредит і погашенням його грошима; як засіб нагромадження – цю функцію 

гроші виконують як особливий засіб зберігання та примноження багатства (зберігати 

багатство можна не лише у грошовій формі. Наприклад, формами багатства є 

нерухомість, цінні папери, твори мистецтва); валюта – національні гроші певної 

держави, обов’язкові для прийому до оплати за будь – які товари, роботи чи послуги, 

що продаються у цій країні; валютний курс – пропорція обміну однієї валюти на іншу. 

Валютний курс за своїм економічним змістом є ціною грошової одиниці певної країни, 

яка виражена грошовими одиницями іншої країни. 

Завдяки багатьом дослідженням англійський психолог А. Фенем дійшов 

висновків, що перше знайомство дитини зі світом економічних відносин відбувається 

саме за допомогою грошей. Дитина бачить, як і що батьки купують в крамниці, на 

ринку тощо. Отже, перші знання з економіки вона дістає в сім'ї. І від того, як члени 

родини розпоряджаються грошима, залежить і подальша економічна поведінка дитини. 

У новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти передбачено 

формування у дітей елементарних споживчих уявлень, зокрема про товари і послуги, 

гроші. В освітній лінії «Дитина у світі культури» у частині «Предметний світ» 

зазначено, що дитина 6 (7) років має «…уявлення про заощадливе ведення домашнього 

господарства, вміє ощадливо ставитися до речей, грошей; розрізняє соціальні ролі 



«покупець», «продавець», поняття «товар», «гроші», «заощадливий», «недбайливий» 

[1]. 

Тож основи споживчих знань мають стати однією з умов набуття важливих 

життєвих компетентностей, формування яких починається в родині, де дитина 

опановує ази споживчої поведінки: вибір та споживання продуктів харчування, товарів 

та послуг, витрати родини, купівля тощо. Діти повинні зрозуміти, що потреби 

безмежні, а можливості для їх задоволення –обмежені, вчитися співвідносити свої 

бажання та можливості родини їх задовольнити. 

Але не кожна родина приділяє належну увагу цим проблемам, не усвідомлює їх 

важливості та необхідності у практичному житті. Досвід свідчить про низьку споживчу 

культуру дорослих, у тому числі й тих, хто має дітей. 

Про значення родини в формуванні у дошкільників уявлень про гроші в свій час 

писав А.С. Макаренко: «Взагалі якомога раніше дитина повинна зрозуміти, що ті гроші, 

які батьки приносять додому, це не тільки вигідна річ, яку можна витратити, але й 

заробітки на основі великої й корисної громадської праці. Батьки завжди повинні 

знайти час і прості слова, щоб розповісти дитині про все це. 

Якомога раніше дитина повинна обізнатися з сімейним бюджетом, знати 

заробіток батька та матері. Від неї не треба приховувати фінансового плану, а навпаки, 

поступово залучати її до обговорення сімейних фінансових проектів. Вона повинна 

знати, чого потребує батько або матір, наскільки ця проблема велика й невідкладна, 

навчитись відмовлятися від задоволення деяких своїх потреб, щоб краще задовольнити 

потреби інших членів сім'ї»[6, с.261.]. 

Комплекс питань, пов’язаних із визначенням завдань, методів, прийомів 

ознайомлення дошкільників із такою категорією як гроші, розглянуто в сучасних 

дослідженнях і свідчать про необхідність їх упровадження з дошкільного віку, коли 

діти отримують первинний економічний досвід (Н. Грама, Н. Гавриш, Є. Курак, 

Є. Лохвицька, Г. Шатова та ін.). 

Так, Шатова Г.Д. вважає, що гроші – це не тільки соціальне, економічне, а й 

педагогічне явище, і сім'я та дошкільний навчальний заклад створюють свої специфічні 

умови для вирішення проблеми «діти і гроші», які треба враховувати. 

Разом з тим, автор наголошує на відсутності інтересу сучасних дорослих до 

явища культури «гроші». У бесідах з вихователями з'ясувалось, що вони самі погано 

усвідомлюють історію грошей, їх походження, не завжди знають, що зображено на 



купюрах, монетах та чому гроші вважають частиною культури суспільства тощо [7, 

с.77]. 

На думку Н.В.Гавриш, інтерактивною формою навчання дошкільників є гра-

стратегія, яка дозволяє спонукати формування суб'єктивності як надзвичайно важливої 

особистісної якості дитини. Тож гра-стратегія «Робимо покупки» (книжки, іграшки, 

продукти тощо) дозволяє дітям зробити вибір, що вони можуть та хочуть купити. Діти 

спочатку орієнтуються лише на «хочу», потім починають розуміти, що бажання 

повинно збігатися з можливостями. Отже, гра створює ситуацію необхідності вибору 

[3]. 

Н.Г. Грама, вивчаючи зміст і сукупність умов, що забезпечують сформованість 

початкових економічних уявлень у дошкільників 5-7 років, визначає такі їх види: про 

гроші як предмету їх появи в сім'ї (зароблені працею); ставлення до грошей як 

предмету обміну на товар (правильне, індиферентне, байдуже); про кишенькові гроші; 

про способи використання грошей [2]. 

Як вважає Л. Лохвицька, формування основ споживчих знань є умовою успішного 

входження дошкільників в соціальне середовище, яке необхідно реалізовувати як в 

умовах роботи дошкільних навчальних закладів, так і в родинному колі [5]. 

Отже, формування основ споживчих знань з дошкільного віку вважаємо 

актуальним, невідкладним завданням, бо несвоєчасність цього процесу може 

негативно позначитися на формуванні основних характеристик особистості, загальмує 

набування життєвого соціального досвіду.  

Із метою отримання реальних даних щодо розуміння батьками конкретного 

економічного поняття «гроші», з яким і вони і діти постійно стикаються в житті, нами 

була розроблена анкета, яка містила такі запитання: 1) Що значать гроші у Вашому 

житті? 2) Чи обговорюєте Ви з дитиною сімейний бюджет? 3) Чи даєте дитині 

можливість виконувати в магазині роль покупця у Вашій присутності? 4) Чи має Ваша 

дитина скарбничку? Якщо так, то як витрачає накопичені гроші? 

В опитуванні брало участь 150 батьків дітей старшого дошкільного віку.  

У відповіді на перше запитання «Що значать гроші у Вашому житті?» 45% 

батьків відповіли, що гроші – «це засіб забезпечення життєдіяльності», 50% - 

«впевненість у завтрашньому дні», «гроші для нас – усе», і лише незначна частина 

респондентів (до 5%) вважають, що гроші для них не першочергова мета. 

Дійсно, володіння та розпоряджання грішми є одним із необхідних компонентів 

економічної соціалізації людини. На друге запитання «Чи обговорюєте Ви з дитиною 



Ваш сімейний бюджет?» 52% опитуваних відповіли – «так». Відповідаючи на третє 

запитання «Чи даєте дитині можливість виконувати в магазині роль покупця у Вашій 

присутності?» більшість батьків (70%) дали стверджувальну відповідь, 10% відповіли – 

«інколи» і лише 20% не вважають за необхідне вчити дитину бути покупцем. 

Щодо наступного запитання «Чи має Ваша дитина скарбничку? Якщо так, то як 

витрачає накопичені гроші?» 80% батьків вважають за необхідне використовувати 

скарбничку , 20% - відповіли «ні». Разом з тим, 15% батьків відповіли, що діти 

розпоряджуються грошима за своїм розсудом (витрачають на солодощі – 5%, на 

іграшки -10%.). «Не витрачають, збирають на більш вагомі покупки чи відпочинок» - 

так відповіло 85% батьків. Частина батьків (15%) вважає, що дитина «витрачає гроші з 

огляду на пораду батьків». 

Оскільки одним із завдань економічної освіти в ДНЗ є формування розумних 

потреб людини, ми запитали батьків: «Як ви можете пояснити термін «розумні 

потреби?». Наводимо приклади відповідей: «це потреби за можливостями», «можна 

багато хотіти, та не мати грошей», «це те, що можна дозволити собі, враховуючи 

матеріальний стан». Аналіз анкет засвідчує: батьки розуміють значення ознайомлення 

старших дошкільників з економічною категорією гроші, але не мають чіткого уявлення 

щодо його реалізації на практиці.  

Отже, необхідність підвищення компетенції батьків дітей дошкільного віку щодо 

формування уявлень дітей про гроші є необхідною умовою навчання дітей розумно, 

свідомо користуватися ними в життєвих ситуаціях.  
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