
Запрошуємо на безкоштовні Бізнес-курси з саморозвитку, фінансової 

грамотності і підприємництва! 

До уваги підприємців та активних киян!  

Дніпровською районною в місті Києві державною 

адміністрацією (бульвар Праці, 1/1, ІІІ поверх, кім. 317) на 

безкоштовній основі з 16 лютого 2016 року 

організовується місячний цикл семінарів, тренінгів на 

тему «Саморозвиток, фінансова грамотність і 

підприємництво». 

До проведення семінарів і тренінгів будуть залучені досвідчені викладачі, в тому 

числі від німецької компанії OVB – Нolding AG, яка вийшла на фінансовий ринок 

України в 2008 році і розпочала свою роботу з підготовки кадрів фінансових 

радників для нашої держави. 

 

Дані бізнес-курси це перш за все – практичні навички керування власним бюджетом 

та чітке розуміння того, як зберігати зароблені гроші, а також як їх примножувати. 

Це практичні навички повноцінного життя. 

 

• Коли амбіції ростуть, а прибуток зменшується. 

• Коли Ви розумієте, що з кожним днем потрібен більший дохід, хоча і так 

витрачаєте на роботу весь свій час. 

• Коли борги стають більшими, ніж дохід. 

• Коли витрачаєте весь свій заробіток або маєте збереження, які потрібно грамотно 

використовувати і примножувати. 

• Коли життя в зрілому віці не дає сатисфакції у вигляді грошей, а навпаки тільки 

спонукає до витрат. 

Існують закони поведінки з грішми та правила їх використання, яких потрібно 

дотримуватись, якщо прагнеш фінансової стабільності. 

 

Ви також отримаєте поради як вести бізнес в умовах економічної кризи, складати 

бізнес-план. 

 

Цільова аудиторія: студенти технікумів і вузів, молоді батьки, працівники всіх 

напрямків, підприємці та самозайняті люди. 

 

Опис курсу: 

 

Програма складається з 8 занять по 2 заняття на тиждень, з 17.00 до 19.00, загальна 

тривалість курсу – 1 місяць. Почати відвідування курсів можна з будь-якого заняття. 

• 7 семінарів присвячені різним тематикам саморозвитку 

• 1 практичне заняття по особистому фінансовому аналізу і плану 

Логічним продовженням курсів пропонується консультація у незалежного 

фінансового консультанта, на якій для кожної людини або сім'ї вибудовується їх 

загальний особистий фінансовий план, з рекомендаціями фахівця про подальші дії 

по досягненню особистих цілей.  



Орієнтовний графік семінарів: 

 

Дата Тематика: 

 

Ведучий 

 Модуль 1 «Особистий розвиток, основи 

фінансової грамотності, підприємництво» 

 

 

16.02.

16 

Гроші. Джерела доходів. Можливості 

заробітку. Підприємництво в умовах кризи. 

Як створити власний капітал? 

Малецький А. 

18.02.

16 

Психологічні пастки в нашій голові на 

шляху до фінансової незалежності. 

Психологія грошей. 

Хвалигіна О. 

23.02.

16 

Сімейний бюджет Українця, життєві цикли 

сім'ї та фінансові цілі. 20 способів економії 

сімейного бюджету 

Малецький А. 

25.02.

16 

Як створювати додаткові джерела доходу. 

Вісім статей податкових пільг для офіційно 

працюючих громадян України 

Малецький А. 

01.03.

16 

Огляд фінансового ринку. Порівняння 

фінансових продуктів. Основні параметри, 

цілі застосування фінансових продуктів. 

Банківські продукти. 

Тиркало В. 

Малецький А. 

03.03.

16 

Самозайнятість. Концепція складання бізнес-

планів. 

Тиркало В. 

10.03.

16 

Підприємництво. Форми підприємництва. 

Приклади нових видів ведення бізнесу: 

проектний менеджер і незалежний 

фінансовий консультант 

Тиркало В. 

Малецький А. 

 Практичне заняття 

 

 

15.03.

16 

Фінансовий аналіз і побудова моделі 

особистого фінансового портфелю. 

Малецький А. 

Хвалигіна О. 

 

За детальною інформацією щодо участі у семінарах необхідно звертатись до відділу 

з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики 

райдержадміністрації( начальник - Лобач Григорій Володимирович, тел./факс 558-

09-00, 292-92-00, E-mail: promvidrda@ukr.net). 
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