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Банкіри та фінансові консультанти в країнах з перехідною економікою: чи є вони фінансово
грамотними?
Фінансова грамотність важлива для працівників банківського сектору, оскільки вони зобов’язані надавати
консультації та регулювати заощадження та інвестиції своїх клієнтів. Мета дослідження – встановити рівень
фінансової грамотності банківських працівників та визначити соціально-демографічні змінні, які впливають
на нього. Під час збору необхідних для аналізу даних було використано метод опитування для загальної
підсумкової вибірки зі 120 працівників банківського сектору. Для визначення фактичного рівня фінансової
грамотності та соціально-демографічних факторів, які на нього впливають, використано описову статистику,
базований на подвійній вибірці Т-тест та тест ANOVA. Загалом виявлено, що співробітники мають помірно
високий рівень фінансової грамотності. Лише такі змінні, як стать, раса та рівень освіти, впливають на нього.
Результати даного дослідження інформують банківський сектор про те, наскільки фінансово грамотними є
його працівники та на яких соціально-демографічних групах слід зосередитись під час аналізу програм
фінансової освіти.
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Банкиры и финансовые консультанты в странах с переходной экономикой: являются ли они
финансово грамотными?
Финансовая грамотность важна для работников банковского сектора, поскольку они обязаны предоставлять
консультации и регулировать сбережения и инвестиции своих клиентов. Цель исследования – установить
уровень финансовой грамотности банковских работников и определить влияющие на него социальнодемографические переменные. Во время сбора необходимых для анализа данных был использован метод
опроса для общей итоговой выборки со 120 работников банковского сектора. Для определения фактического
уровня финансовой грамотности и влияющих на него социально-демографических факторов использованы
описательная статистика, основанный на двойной выборке Т-тест и тест ANOVA. В целом обнаружено, что
сотрудники имеют умеренно высокий уровень финансовой грамотности. Лишь такие переменные, как пол,
раса и уровень образования, влияют на него. Результаты данного исследования информируют банковский
сектор о том, насколько финансово грамотны его работники и на каких социально-демографических группах
следует сосредоточиться при анализе программ финансового образования.
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