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Тема: Для чого потрібні гроші

Мета:
1. Ознайомити учнів з поняттям “гроші”, з їх 

сутністю, функціями, еволюцією;
2. Навчити учнів відрізняти функції грошей 

від їх властивостей;
3. Познайомити учнів із засобами 

вимірювання кількості грошей в обігу;
4. Розвивати в учнів бережливість і вміння 

користуватися грошима.



Обладнання та наочність:
1. Різні типи грошей;
2. Портрети видавників грошей;
3. Презентація.

Тип уроку: викладання нового матеріалу.

Методи навчання: розповідь з елементами 
пошукової бесіди, практичний аналіз, 
реферативні доповіді.



Гроші - невід'ємна 
частина нашого 
повсякденного життя і 
неможливо віднайти 
сфери життя, де не 
потрібно би було 
застосувати гроші. Бо 
гроші необхідні людині 
для задоволення своїх 
потреб. 



Раніше людини не купували товари, а 
обмінювали їх. Цей процес в сучасності 
називається бартером.



  товарні                символічні        кредитні

Золото та срібло в              мідні та нікелеві            чеки та кредитні 
злитках та монетах,         монети та паперові                  картки
а також будь-який                       гроші
       товар при 
бартерних угодах.













Для того, щоб краще зрозуміти суть 
грошей, потрібно уяснити їхню роль. У 
зв’язку з цим прийнято вважати, що 
найкраще економічна суть грошей 
проявляється в їх функціях.



Функція грошей — це певна дія чи 
«робота» грошей щодо обслуговування руху 
вартості в процесі суспільного відтворення.



1) міра вартості; 
2) засіб обігу; 
3) засіб нагромадження та утворення скарбів; 
4) засіб платежу; 
5) світові гроші.



Засіб нагромадження — це функція, що 
пов'язана із здатністю грошей бути засобом 
збереження вартості, представником 
абстрактної форми багатства.

Міра вартості — це функція, в якій гроші 
забезпечують вираження і вимірювання 
вартості товарів, надаючи їй форму ціни.

Засіб обігу — це функція, в якій гроші є 
посередником в обміні товарів і забезпечують їх 
обіг.



Засіб платежу — це функція, в якій гроші 
обслуговують погашення різноманітних 
боргових зобов'язань між суб'єктами 
економічних відносин, що виникають у процесі 
розширеного відтворення.

Світові гроші — це функція, в якій гроші 
обслуговують рух вартості в міжнародному 
економічному обороті і забезпечують 
реалізацію взаємовідносин між країнами.



Е в ол ю ці я  ф о р м  г р о ш е й  в і дб у в а л а ся  в  н а п ря м і  в і д 
повноцінних грошей до неповноцінних, якими є сучасні гроші. 
Початковою висхідною формою повноцінних грошей були 
товарні  гроші ,  потім почалася тривала ера панування 
металевих грошей. 

Кредитні гроші класифікуються за кількома критеріями. 
Залежно від форми існування виділяють паперові гроші, 
монету, депозитні гроші, електронні гроші, залежно від 
статусу емітента та характеру емісії  — казначейські та 
банківські гроші. 

Електронні гроші — це різновид депозитних грошей, коли 
переказування грошових сум по рахунках у банках здійснюється 
автоматично з допомогою комп’ютерних.









 споживча вартість;

  мінова вартість.



Споживча вартість — це здатність 
товару задовольняти певну потребу 
людини. Споживча вартість прямо 
залежить від споживчих властивостей, 
тобто визначається корисністю товару.

Мінова́ ва́ртість — видиме кількісне 
співвідношення, в якому споживні вартості 
одного роду обмінюються на споживні 
вартості іншого. 



 Визначте, яку функцію відіграли гроші в тій чи 
іншій з нижченаведених ситуацій:

1. Артем придбав хот-дог в ліцейському буфеті.
2. Україна отримала грошову позику від міжнародного співтовариства.
3. Студент наприкінці місяця заплатив гроші за квартиру, а господар 
переказав їх на свій рахунок в банк.
4. Лікар отримав заробітну плату.
5. Володя придбав продукти, розрахувавшись за допомогою кредитної 
картки VISA.



Дякую за увагу! 


