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Чи вміють 15-річні керувати грошима?
 У середньому в 13 країнах та економіках ОЕСР, що брали участь в оцінюванні
фінансової грамотності PISA, 10 % учнів можуть оперувати зі складними
фінансовими продуктами та вирішувати нетипові фінансові проблеми, натомість
15 % здатні лише, і це ще непогано, приймати прості рішення стосовно щоденних
витрат і розуміють призначення типових фінансових документів, таких як
рахунок-фактура.
 У 17 з 18 країн-учасниць та економік результати хлопців і дівчата із фінансової
грамотності подібні. Разом із тим в 11 з 18 країн та економік серед учнів із
порівнюваною успішністю з математики та читання хлопці показують кращі
результати з фінансової грамотності, ніж дівчата.

Фінансові продукти та послуги стають усе складнішими, і молоді люди сьогодні,
мабуть, змушені приймати більше фінансових рішень у своєму житті, ніж колись їхні батьки.
Учні, які наближаються до закінчення обов'язкової освіти, уже є споживачами фінансових
продуктів: багато хто з них має банківські рахунки, користується послугами онлайн-платежів
і/або має тариф на мобільний зв’язок за передоплатою. Багато хто з них також вирішує разом
із батьками, чи йти далі вчитися, і якщо так, то як заплатити за майбутнє навчання. Але чи
15-річні підлітки здобувають фінансові знання та навички, необхідні їм для дорослого життя?
У 2012 р. PISA провела оцінювання фінансової грамотності учнів – перше міжнародне
дослідження подібного типу. У ньому взяли участь близько 29 000 учнів, що представляли
близько дев'яти мільйонів 15-річних підлітків із 18 країн ОЕСР та країн/економік-партнерів.
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Рівень оволодіння фінансовою грамотністю
посутньо різний як в різних країнах, так і в межах
самих країн.

Учні в Шанхаї (Китай) в середньому
набирають найвищий бал із фінансової
грамотності, їхній середній бал – 603 бали, що
на 103 бали більше, ніж у середньому по ОЕСР.
Учні в Австралії, Фламандській спільноті
Бельгії, Чехії, Естонії, Новій Зеландії та Польщі
в середньому також мають більший
результат, ніж середній показник по ОЕСР.
Серед країн ОЕСР різниця між країнами з
найвищими та найнижчими показниками
успішності становить 75 балів (а це
еквівалент
цілого
рівня
кваліфікації
успішності в шаклі оцінювання фінансової
грамотності PISA). Натомість серед усіх країн
та економік, що брали участь, різниця між
учнями з найвищими та найнижчими
показниками становить понад 225 балів.
Однак лише незначна частка (16 %) різниць
середніх показників фінансової грамотності
учнів
у
різних
країнах
пояснюється
багатством країн.
У 13 країнах та економіках, членах
ОЕСР, лише кожен десятий учень набирає бал,
співвідносний із найвищим 5-м рівнем
фінансової грамотності PISA 2012. Ці учні
можуть розв’язувати нетипові фінансові
проблеми, такі як обчислення залишку на
рахунку в банку з урахуванням таких
факторів, як плата за переказ, і можуть
продемонструвати розуміння більш широкого
фінансового контексту, включаючи наслідки,
пов'язані з розмірами податку на прибуток.
На іншому кінці спектру знаходяться
15 % учнів, які в середньому мають показник
нижчий за базовий рівень успіщності, рівень 2.
У кращому випадку ці учні можуть визначити
різницю між потребами та бажаннями,
приймати прості рішення щодо щоденних
витрат, визначати призначення типових
фінансових документів, таких як рахунокфактура, та застосовувати окремі або
основні операції над числами (додавання,
віднімання чи множення) у тих контекстах, у
яких вони, імовірно, з цими операціями вже
особисто стикалися.
У середньому різниця між 10 % учнів, які
показали найвищий результат, та 10 %, які
показали найнижчий, становить 247 балів; в
Австралії та Фламандській спільноті Бельгії –
більше 250 балів, а в Новій Зеландії – 305 балів.
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Показники фінансової грамотності
серед країн і регіонів, які брали участь

Середній
бал

Місця в рейтингу
Усі країни / економіки
Вищий
Нижчий
рейтинг
рейтинг

Примітки: Країни ОЕСР та субнаціональні структури, які не включені до
національних результатів, позначені грубим чорним шрифтом. Країни-партнери
та субнаціональні організації, які не включені до національних результатів,
позначені грубим шрифтом. Регіони показані чорним курсивом (країни ОЕСР)
або синім курсивом (країни-партнери). Країни, економіки та субнаціональні
утворення розташовані в порядку зменшення середнього показника фінансової
грамотності.
Джерело: ОЕСР, База даних PISA-2012.
StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933094887

PISA визначає фінансову грамотність як
«знання та розуміння фінансових понять і
ризиків, а також уміння, мотивація та
впевненість щодо застосування цих знань та
уявлень для прийняття ефективних рішень у
різних фінансових ситуаціях для покращення
фінансового добробуту кожної особи окремо
та суспільства загалом та для можливості
участі в економічному житті».
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Фінансова грамотність – це вміння, яке
відрізняється від умінь із математики та
читання.
Хоча навички математики та читання
тісно пов'язані з фінансовою грамотністю,
високий рівень володіння одним із цих основних
предметів аж ніяк сигналізує про високу успішність
у фінансовій грамотності. Учні в деяких країнах, які
показують високі результати у фінансовій
грамотності, таких як Австралія, Чехія, Естонія,
Фламандська спільнота Бельгії та Нова Зеландія, у
середньому мають вищий бал із фінансової
грамотності, ніж той, який можна було б
прогнозувати, зважаючи на їхні бали з
математики та читання. Натомість учні у
Франції, Італії та Словенії показують рівень
фінансової грамотності нижчий, ніж очікувалося,
виходячи з їхньої успішності в галузі математики
та читання.
Під час проведення дослідженя PISA також
з’ясовано, що в середньому по країнах та
економіках, членах ОЕСР, в учнів із хорошими
передумовами для навчання результати з
фінансової грамотності вищі на 41 бал (а це більш
ніж половина балів рівня успішності в оволодінні
фінансовою грамотністю за шкалою PISA), ніж в
учнів з незадовільними передумовами. У Шанхаї
(Китай) сімейний достаток – одна зі складових
соціально-економічного статусу учня – сильніше
пов'язаний із успішність у фінансовій грамотності,
ніж із успішністю з математики; в Ізраїлі, Новій
Зеландії, Шанхаї

(Китай) та Іспанії сімейний достаток більшою
мірою позначається на фінансовій грамотності
учнів, ніж на читацькій.
Хоча
результати
PISA
послідовно
демонструють гендерні відмінності в оволодінні
вміннями з математики та читання, у 17 із 18
країн та економік, які брали участь в оцінюванні
фінансової грамотності, різниці між середніми
показниками хлопців і дівчат із фінансової
грамотності не спостерігається. Однак в 11 із 18
країн та економік серед учнів із порівнюваними
показниками успішності з математики та
читання хлопці показують вищі результати, ніж
дівчата.
Країни практикують дуже різні підходи до
визначення мети підготовки учнів до життя в усе
більш складному фінансовому світі. Деякі країни
почали впроваджувати фінансову освіту у свої
шкільні програми; інші орієнтуються суто на
посилення концептуальної підготовки учнів у
межах ключових галузей, таких як математика,
сподіваючись, що пізніше ці знання їхні учні
зможуть самі застосувати в різних контекстах, у
тому числі й фінансових. Разом із тим той факт,
що другий підхід реалізує у своїй практиці Шанхай,
де учні, попри те, що вони зрідка стикаються в
школі з проблемами, що виникають у фінансових
контекстах, показують вищу результативність у
фінансовій грамотності, ніж учні з будь-якої іншої
країни, свідчить, що питання того, як розвивати
фінансову грамотність, усе ще потребує
ґрунтовного обговорення.

Різниця балів між фактичними та очікуваними
показниками фінансової грамотності

Відносні показники фінансової грамотності
Результативність учнів із фінансовій грамотності
вища, ніж в учнів з аналогічними балами з
математики та читання.

Результативність учнів із фінансовій грамотності
нижча, ніж в учнів з аналогічними балами з
математики та читання.

Примітки: Значні відмінності показано в більш темних тонах.
Країни та економіки розташовані в порядку зменшення різниці балів між фактичними та очікуваними показниками.
Джерело: ОЕСР, База даних PISA-2012, табл. VI.2.4
StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933094887
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Різниця у фінансовій грамотності в країнах та економіках
10-й

Процентилі
50-й

90-й

A = Різниця між балами 10 % учнів, які мають найнижчий
результат, і середнім балом.
B = Різниця між балами 10% учнів, які мають найвищий
результат, і середнім балом.

Шкала дослідження PISA із фінансової грамотності
Країни та економіки розташовані в порядку зменшення середньої успішності (50-й процентиль) із фінансової грамотності.
Джерело: ОЕСР, База даних PISA-2012, табл. VI.2.4
StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933094887

Узагальнення: Чим краще людина розуміє фінансові поняття та продукти,
тим більш обізнаною буде вона, приймаючи фінансові рішення. Ці рішення
стосуються не лише окремих домогосподарств, але, урешті-решт, й
економічного здоров’я суспільства загалом.
За більш детальною інформацією звертайтеся до Флор-Анн Мессі (Flore-Anne Messy, FloreAnne.Messy@oecd.org) або Пабла Зойда (Pablo Zoido, Pablo.Zoido@oecd.org).
Ознайомтеся із OECD (2014), PISA 2012 Results: Students and Money: Financial Literacy Skills for the
21st Century (Volume VI), PISA, OECD Publishing, Paris.
Відвідайте сайти:
Читайте також:
www.pisa.oecd.org
www.oecd.org/pisa/infocus
Коли конкуренція між
Education Indicators in Focus
школами вигідна?
http://www.oecd.org/edu/skills-beyondschool/educationindicatorsinfocus.htm
Teaching in Focus
http://www.oecd.org/edu/school/teachinginfocus.htm
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