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ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯТОРА ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОЦЕСУ ІНВЕСТУВАННЯ 

 

В епоху інформаційно-комп’ютерних технологій з’являються все більше і більше можливостей для навчання 

людей різним процесам із застосуванням засобів прикладного значення. Не виключенням є процес інвестування. 

Інвестиції – це процес вкладення коштів з метою отримання прибутку. Цей процес є зовсім не простим, а шкільна 

система України не дає відповідей на вагомі питання, такі як: «Як правильно інвестувати кошти?» або «Як стати 

заможним роблячи інвестиції?».  

В результаті маємо те, що люди часто відмовляються від цього і зберігають власні кошти «під подушкою» 

або «в трьох літровій склянці». Під час такого зберігання людина не тільки не отримує прибутку, а ще й може 

втратити власні заощадження в результаті процесу інфляції, або навіть крадіжки. Люди не наважуються 

інвестувати, тому що не мають досконалих знань та навичок у  цьому процесі й також не знають з чого розпочати. 

Чудовою ідеєю є використання симулятора для того, щоб навчити людину цьому процесу. Продемонструвати 

їй, як це працює, які є позитивні та негативні сторони цього процесу, як отримати максимальний прибуток, а не 

збиток тощо.  

Симулятор інвестицій – це простий у використанні фінансовий додаток, який імітує процес інвестування 

власних коштів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), депозити, фондові ринки або криптовалюти. 

Може здаватись, що важко інвестувати гроші будь-куди і отримати прибуток. Це і є головною проблемою і 

ознакою не освіченості людей в інвестиціях, якщо вони так думають.  

Симулятор інвестицій розповість та допоможе навчити, як правильно та досконало використовувати різні 

інвестиційні інструменти так, щоб процес інвестування власних заощаджень приніс максимальний прибуток та 

задоволення людині. Також використання такого симулятора дасть можливість ознайомитись із недоліками та 

ризиками під час інвестування, адже не буває все так легко і з максимальним прибутком. 

У процесі роботи користувач може встановити власну мету, наприклад, накопичити певну суму на 

автомобіль, квартиру або щось інше за обраний ним період. Далі він починає працювати із симулятором. Перед 

користувачем відкриваються широкі можливості в світі інвестицій: придбання ОВДП, акцій різних компаній на 

фондових ринках, придбання криптовалют тощо.  

Користувач може досить легко отримати прибуток. Це можливо, якщо користувач серйозно ставитися до 

цього процесу, буде брати до уваги рекомендації та підказки, які надаватиме платформа. В іншому випадку, 

користувач також може і не отримати прибутку, а в результаті ще й втратити, але це не є досить суттєвою 

проблемою. Адже це симулятор і тут передбачено віртуальний баланс, який дасть змогу не боятись за власні 

кошти. 

Також для спрощення навчання в симуляторі буде застосовано штучний інтелект, який буде робити аналітику 

роботи користувача з його інвестиційним портфелем. Куди та як користувач інвестує власні кошти. На основі 

цих даних будуть надаватись різного типу підказки та рекомендації. Все залежить від користувача і чи буде він 

прислухатись до цих підказок та рекомендацій чи ні. Можливо, користувач хоче перевірити власну стратегію. В 

нього є для цього можливості, адже кошти є віртуальними та штучний інтелект зробить йому аналітику його 

стратегії. 

Проблеми, які вирішить симулятор інвестування: 

1. вдосконалення вмінь та навичок у процесі інвестування; 

2. знання основних методів оцінки економічної привабливості та ефективності інвестицій, методологічних та 

теоретичних основ інвестиційної діяльності; 

3. уміння вірно діагностувати та диверсифікувати портфель інвестицій; 

4. розуміння, що інвестування є неодмінною складовою сучасної економіки. 

Отже, симулятор інвестицій є чудовим інструментом для навчання або вдосконалення наявних навичок в 

інвестуванні. В результаті роботи з симулятором людина має зануритися у світ інвестицій. Отримавши 

неоцінений практичний досвід та навички, які можуть бути застосовані в реальному житті з метою збільшення 

власного капіталу.  
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