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1. Анотація

Проект: Курс з п’яти лекцій з фінансової грамотності в рамках 
співробітництва з Київським молодіжним центром (курс проходить в 
Київській міській державній адміністрації)

Найменування  інституту громадянського  суспільства:  Громадська
організація «Світ фінансів»

Актуальність проекту: проект спрямований на підвищення рівня фінансової
грамотності  старшокласників  та  студентів.  Розвиток  молоді  є  вкрай
важливим,  оскільки  це  майбутнє  нашої  країни.  Вміння  ефективно
розпоряджатися  коштами,  заощаджувати  та  планувати  витрати,
користуватися фінансовими послугами впливає як на добробут кожного, так і
створює  основу  для  стабільності  економіки  держави,  підвищує  довіру  до
фінансового сектору та стимулює його розвиток. Фінансова грамотність має
значний вплив як на окрему людину, так і на державу в цілому. Вищий рівень
фінансової  обізнаності  сприяє  зростанню  інвестиційного  потенціалу  та
підприємництва у державі.
Фінансові знання формують культуру управління власним бюджетом,
підвищують  довіру  до  фінансового  сектору,  розширюють  кількість
фінансових
послуг,  які  можуть  цікавити  українців  та  підвищують  загальний
інтелектуальний
рівень населення.

Заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту: 

 Описати  лекції,  які  ми  читаємо,  у  вигляді  сценарію.  У нас  є  готові
лекції, які використовуються для курсу, але вони не описані у вигляді
сценаріїв,  а  існують  у  вигляді  презентацій  або  навіть  деякі  частини
лише в усному викладенні лекторів. Ми прагнемо зробити курс більш
стабільним  та  визначеним,  щоб  не  залежати  повністю  від  лекторів-
волонтерів. У тому числі ми хочемо, щоб контент лекцій був повністю
зафіксованим, що дозволить точно планувати час лекції,  викладення,
структуру (наприклад, кількість та тривалість інтерактивних завдань).
Тому ми хочемо описати напрацювання, які маємо, у вигляді сценаріїв,
які  зможемо  потім  масштабувати  на  наступні  курси  та  на  більшу
аудиторію. 

 Забезпечити стабільність лекторів. На сьогоднішній день наші лектори
-  це  волонтери,  тому  складно  планувати  курси  заздалегідь.  Ми



прагнемо забезпечити стабільність лекторів та їх високий професійний
рівень, для чого вкрай важливою є фінансова компенсація їх праці. 

 Закупити необхідні  канцелярію (блокноти,  ручки з  логотипом,  папір
тощо). 

 Забезпечити обладнання (фліпчарт, ноутбук, проектор) 
 Забезпечити фото та відеозйомку для підготовки звіту про проведені

лекції
 Розробити  мотиваційний  роликна  основі  відзнятого  відео  для

подальшого просування фінансової грамотності для підлітків  
 Забезпечити  підтримку заходів  з  підвищення фінансової  грамотності

(курсу лекцій) у соціальних мережах 
 Друк  сертифікатів  про  вивчення  проходження  курсів  з  фінансової

грамотності 
 Провести  єдиноразові  змагання  між  випускниками курсу,  наприклад

брейн-ринг, розробити повноцінний захід з фото, подарунками тощо.



2. Загальна інформація

Організація офіційно зареєстрована 30 травня 2016 року. Свою діяльність,
спрямовану  на  підвищення  фінансової  грамотності,  команда  розпочала  у
2015
році. Фінансова грамотність населення є основою для економічної
стабільності  у  державі.  Зважаючи  на  впровадження  змін  у  банківському
секторі  та  загальне  зменшення  добробуту  населення  України,  рівень
фінансової  грамотності  вимагає  підвищеної  уваги,  особливо  зважаючи  на
низький  рівень  довіри  громадян  до  фінансових  послуг.  Діяльність
громадських організацій може стати рушієм базової  фінансової  освіти для
українців.
За час роботи громадської організації було здійснено безкоштовне навчання
більше  700  осіб  з  фінансової  грамотності,  розроблена  загальна  стратегія
організації на 3 роки та фандрейзингова стратегія за рахунок гранту від ІСАР
Єднання (USAID), укладено договір про співробітництво з НПС «Простір»
(НБУ),  взято  участь  у  стратегічній  сесії  з  розробки  загальнонаціональної
стратегії  з  фінансової  грамотності  в  НБУ  (2016  рік),  розпочато  проект  з
фінансової  грамотності  разом  з  Київським  молодіжним  центром  при
Київській Міській Державній Адміністрації (5-лекційний курс на постійній
основі для підлітків) 

Мета організації: підвищення фінансової грамотності українців шляхом
надання високоякісних освітніх послуг та популяризації фінансової освіти.
Фінансова  грамотність  є  вкрай  важливою,  оскільки  управляти  власними
коштами  потрібно  незважаючи  на  складну  економічну  ситуацію  у
суспільстві, регулярні кризи, зростання рівня безробіття та інфляції.

Перелік  засновників: Савченко  Ксенія  Сергіївна,  Савченко  Іванна
Сергіївна.
Керівник організації: Савченко Ксенія Сергіївна.



3. Опис проекту

Проект:  «Курс  з  п’яти  лекцій  з  фінансової  грамотності».  Проект  буде
проводитись в період з 02.03.2018 по 31.08.2018 року.
Проект  починається  з  написання  сценарію  лекцій  за  планом,  який  вже  є.
Лекції  за  планом  проводились  неодноразово,  але  лектори-волонтери
змінювались, тому й тексти і матеріали лекцій не були стабільними. Потім ми
плануємо визначити остаточний склад лекторів і знайти бухгалтера, закупити
всю  потрібну  канцелярію,  техніку.  Починаючи  з  1  травня  ми  плануємо
розпочати  курс.  Після  закінчення  воліємо  проводити  брейн-ринг  серед
випускників.

Актуальність  проекту: фінансова  грамотність  населення  є  основою  для
економічної  стабільності  у  державі.  Молодь-  це  майбутнє  України,  тому
навчити їх  фінансовій  грамотності-  є  важливим етапом для розвитку усієї
країни. Наші лекції зможуть вмотивувати старшокласників розвиватись в цій
сфері.
Зважаючи  на  впровадження  змін  у  банківському  секторі  та  загальне
зменшення  добробуту  населення  України,  рівень  фінансової  грамотності
вимагає  підвищеної  уваги,  особливо  зважаючи  на  низький  рівень  довіри
громадян  до фінансових  послуг.  Діяльність  громадських організацій  може
стати рушієм базової фінансової освіти для українців. 
У 2016 році реальний наявний дохід населення вперше за три роки виріс.
Однак темп зростання невисокий.
Витрати четвертий рік поспіль зростали швидше, ніж доходи. Тому фінансові
заощадження  населення  зменшилися  вперше  за  багато  років.  При  цьому
нерівність за доходами зросла.
За даними опитування GfK Україна, у 4 кварталі 2016 року лише 16%
населення заощаджувало, не обмежуючи споживання. На початку кризи, у 1
кварталі  2014  року  це  показник  становив  27%.  52%  населення  не  мають
змоги
заощаджувати:  не  вистачає  доходів  навіть  на  поточне  споживання  або
вистачає
лише на нього без можливості заощаджувати.
При цьому, боргове навантаження досить низьке на сьогодні, що створює
гарні передумови для відновлення кредитування домогосподарств. Важливо,
щоб люди не боялися кредитів. за результатами дослідження GfK на початку
2017 року, банки – джерело отримання кредитів для 96% опитаних. Найбільш
поширена мета позики – фінансування щоденних витрат (44% респондентів).



Наступні  за  значимістю  позиції  –  придбання  побутової  техніки  (29%)  та
ремонт
житла  (9%).  Багатьом  досліджуваним  вистачило  власного  доходу  для
погашення
кредиту. Водночас, 4 з 10 (40%) позичальників доводилося економити на
додаткових витратах (подорожі, розваги, подарунки, хобі, паливо тощо).
За даними дослідження USAID у 2017 році в Україні лише 30% українців
порівнюють  фінансові  послуги  між  собою.  81%  українців  не  складають
особистий бюджет.
За даними дослідження Фонду гарантування вкладів:
- Більше 70% опитаних підтверджують нестачу знань у фінансах та
бажають знати більше;
- Половина опитаних не вивчають уважно договір;
фінансова  грамотність  є  вкрай  важливою,  оскільки  управляти  власними
коштами  потрібно  незважаючи  на  складну  економічну  ситуацію  у
суспільстві, регулярні кризи, зростання рівня безробіття та інфляції.
Фінансова грамотність має значний вплив як на окрему людину, так і на
державу в цілому. Вищий рівень фінансової обізнаності сприяє збільшенню
заощаджень  населення,  зростанню  інвестиційного  потенціалу  та
підприємництва
у державі.
Фінансові знання формують культуру управління власним бюджетом,
підвищують  довіру  до  фінансового  сектору,  розширюють  кількість
фінансових
послуг,  які  можуть  цікавити  українців  та  підвищують  загальний
інтелектуальний
рівень населення.

Мета проекту: підвищення рівня фінансової  грамотності  молоді  України,
надання  навичок,  необхідних  для  ефективного  управління  коштами,
забезпечення фінансового захисту та примноження коштів у майбутньому.

Завдання проекту:

-  Навчити  100  старшокласників  та  студентів  фінансовій  грамотності.  10
студентів на кожному з курсів
- Провести три курси з п’яти лекцій,
- Провести 5 змагань серед випускників курсів після кожного курсу
-  Описати  детально  сценарії  лекцій  з  метою  подальшого  масштабування
курсу
-  Зробити  мотиваційний  відеоролик;  забезпечити  фото-  та  відео-зйомку
(частково)
-  Забезпечити  інформування  громадськості  про  курси  з  метою  більшого
залучення підлітків до навчання у майбутньому



- Популяризація освіти як необхідного фактору для підвищення добробуту;
 

Цільова  аудиторія:  проект  спрямований  на  молодь  14-18  років
(старшокласники та студенти)

План виконання проекту: 
                Таблиця 1

Етапи реалізації Опис заходів
для

здійснення
етапу

Строк реалізації
етапу

Відповідальний виконавець
(прізвище та ініціали, посада)

1. Написання
сценарію
лекцій,  які
проводяться 

Пошук
кваліфіковано
го спеціаліста,
який  може
описати
існуючі лекції
у  вигляді
готових
сценаріїв
заходів  та
підготовка
сценаріїв  для
5
інтерактивних
лекцій

01.0-01.07. Савченко І.С. керівник проекту

2. Проведення
курсів лекцій

Визначення та
домовленість
з  лекторами
щодо  читання
курсу;
проведення
заходів

01.04.-10.08 Савченко  К.С.  керівник
організації
Савченко І.С. керівник проекту

3. Найм
бухгалтера

Пошук  та
найм
бухгалтера

01.04-14.04 Савченко  К.С.  керівник
організації
Савченко І.С. керівник проекту

4. Інформаційна
підтримка
проекту

Розміщення
Реклами  у
Facebook,
Instagram.
Розглядається
можливість
реклами  на
радіо.
Постійна
інформаційна

20.04.-03.09. Савченко І.С. керівник проекту



підтримка
проведених
навчальних
заходів.  Для
цього  буде
здійснено
пошук
спеціаліста,
відповідально
го  за
інформаційне
просування
заходів

5. Закупівля
канцелярії

Замовлення
блокнотів,
ручок,
наклейок  з
логотипом,
папіру  А4,
папіру  для
фліпчарту.

01.04.-25.05. Савченко І.С. керівник проекту

6. Закупівля
обладнання

Купівля
фліпчарту

07.04.-14.04. Савченко І.С. керівник проекту

7. Оренда
техніки

Пошук
обладнання
для оренди та
бронювання 

25.04.-01.05 Савченко І.С. керівник проекту

8. Проведення
брейн-рингу 

Пошук  місця,
кейтеринг,
фото  та
відеозйомка

Савченко  К.С.  керівник
організації
Савченко І.С. керівник проекту

Інформування про проект відбуватиметься через рекламу в Facebook та Instagram,
розглядається  можливість  15-секундної  реклами  на  радіо,  реклами  в  інтернет-
виданнях та друкованих виданнях, реклама на особистих сторінках в соціальних
мережах.  Інформування  буде  проводитись  перед  кожним  курсом  лекцій  для
заохочення студентів, тобто три рази за період реалізації проекту.
Частину коштів на проект ми плануємо залучити від компаній з корпоративною
соціальною відповідальністю.



4. Кошторис витрат на реалізацію проекту 

Таблиця 2
№ Стаття витрат Розрахунок

витрат
Сума 
коштів, 
очікувана з 
бюджету 
м.Києва, 
грн.

Сума 
коштів 
з інших
джерел,
грн.

Власни
й

внесок
організа

ції ,
грн.

Загальна
сума

коштів на
реалізацію
проекту,

грн.
1 2 3 4 5 6 7

Адміністративні
витрати

1. Написання
сценарію лекцій за
готовим планом

15000 15000 0 0
15000

2. Місце  для
проведення лекцій

700 грн за
лекцію

0 0 17500 17500

3. Канцелярія  з
логотипом

4000 0 4000 0 4000

4. Оренда техніки 600 грн/лекцію 6000 3000 9000

О Оплата  праці
персоналу

5. Заробітна  плата
п’яти лекторів 

5000 за курс 25000 0 0 25000 

6. Заробітна  плата
керівника
організації

4000 грн/ міс 24000 0 0 24000

7. Заробітна  плата
керівника проекту

3000 грн/міс 18000 0 0 18000

8. Заробітна  плата
бухгалтеру

2500 грн/міс 15000 0 0 15000 

9.
Ф

Фотограф 15000 0 0 15000 15000

10. Зйомка  та  монтаж
відео

35000 0 35000 0 35000

11. Витрати  на
проведення
змагань
випускників

60000 30000 0 30000 60000



Інші витрати
Футболки  з
логотипом  на
подарунок
віпиускникам

200 грн за
футболку

15000 5000 20000

ВСЬОГО: 148000 39000 70500 257500
РАЗОМ:

Від отримання гранту ми плануємо отримати 148000 грн,  що є  57% від  усього
бюджету на реалізацію проекту. 
Всі ціни були зазначені за сучасними ринковими даними. Наприклад, футболки за
200 грн за одну штуку, ціна зазначена на цьому сайті- https://mfest.com.ua/product-
category/clothes/tshirts/?gclid=Cj0KCQiAh_DTBRCTARIsABlT9MZRttFStvGAezG-
pCyIKJYjKMRiNie1ERvwSnzDBd8BPSrdp0pay78aAr52EALw_wcB 
Із  штату  в  проект  будуть  залучені  керівник  організації,  керівник  проекту,
бухгалтер, монтажер, фотограф (якого надає організація «Світ фінансів»). 
Громадська  організація  за  свій  рахунок  надає  місце  для  проведення,  покриває
витрати на оренду техніки на відео-, фотозйомку, половину витрат на проведення
змагань та на частину футболок з логотипом 

https://mfest.com.ua/product-category/clothes/tshirts/?gclid=Cj0KCQiAh_DTBRCTARIsABlT9MZRttFStvGAezG-pCyIKJYjKMRiNie1ERvwSnzDBd8BPSrdp0pay78aAr52EALw_wcB
https://mfest.com.ua/product-category/clothes/tshirts/?gclid=Cj0KCQiAh_DTBRCTARIsABlT9MZRttFStvGAezG-pCyIKJYjKMRiNie1ERvwSnzDBd8BPSrdp0pay78aAr52EALw_wcB
https://mfest.com.ua/product-category/clothes/tshirts/?gclid=Cj0KCQiAh_DTBRCTARIsABlT9MZRttFStvGAezG-pCyIKJYjKMRiNie1ERvwSnzDBd8BPSrdp0pay78aAr52EALw_wcB


Керівник інституту громадянського суспільства ___________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

М.П.
 _____ ___________ 20_ року



Детальна інформація про юридичну особу 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у 

разі його наявності 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СВІТ 

ФІНАНСІВ" 

(ГО "СВІТ ФІНАНСІВ") 

Повне та скорочене найменування юридичної особи 

англійською мовою у разі їх наявності 

NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATION "WORLD OF 

FINANCE" 

(NGO "WORLD OF FINANCE") 

Організаційно-правова форма ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

Назва юридичної особи "СВІТ ФІНАНСІВ" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 40518578 

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до 

сфери управління якого належить державне 

підприємство або частка держави у статутному 

капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить 

не менше 25 відсотків 

 

Місцезнаходження юридичної особи 
04086, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 14 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у 

тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник 

– фізична особа; найменування, місцезнаходження та 

ідентифікаційний код юридичної особи, якщо 

засновник – юридична особа 

САВЧЕНКО ІВАННА СЕРГІЇВНА 

Адреса засновника: 04112, м.Київ, 

Шевченківський район, ВУЛИЦЯ 

СІКОРСЬКОГО, будинок 4 Б, квартира 30 

 
САВЧЕНКО КСЕНІЯ СЕРГІЇВНА 

Адреса засновника: 04112, м.Київ, 

Шевченківський район, ВУЛИЦЯ 

СІКОРСЬКОГО, будинок 4 Б, квартира 30 

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або 

складеного капіталу) та про дату закінчення його 

формування 
 



Види діяльності 

Код КВЕД 94.99 Діяльність інших 

громадських організацій, н. в. і. у. 

(основний) 

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ПРАВЛІННЯ 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання 

(призначення) осіб, які обираються (призначаються) до 

органу управління юридичної особи, уповноважених 

представляти юридичну особу у правовідносинах з 

третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії 

від імені юридичної особи без довіреності, у тому 

числі підписувати договори та дані про наявність 

обмежень щодо представництва від імені юридичної 

особи 

САВЧЕНКО КСЕНІЯ СЕРГІЇВНА - 

керівник з 10.05.2016 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 

про проведення державної реєстрації юридичної особи 

– у разі, коли державна реєстрація юридичної особи 

була проведена після набрання чинності Законом 

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців" 

Дата запису: 30.05.2016 

Номер запису: 1 071 102 0000 035860 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в 

Єдиному державному реєстрі про включення до 

Єдиного державного реєстру відомостей про 

юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація 

юридичної особи була проведена до набрання чинності 

Законом України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 

 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в 

Єдиному державному реєстрі про проведення 

державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в 

результаті перетворення 

 

Назва установчого документа 
 



Дані про наявність відмітки про те, що юридична 

особа створюється та діє на підставі модельного 

статуту 
 

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи 
 

Дані про перебування юридичної особи в процесі 

провадження у справі про банкрутство, санації  

Дані про перебування юридичної особи в процесі 

припинення  

Відомості про строк, визначений засновниками 

(учасниками) юридичної особи, судом або органом, що 

прийняв рішення про припинення юридичної особи, 

для заявлення кредиторами своїх вимог 

 

Дата та номер запису про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи, підстава для його 

внесення 
 

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації 

припинення юридичної особи, підстава для його 

внесення 
 

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є 

зареєстрована юридична особа  

Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне 

найменування та місцезнаходження юридичних осіб-

правонаступників, їх ідентифікаційні коди 
 

Місцезнаходження реєстраційної справи 
Подільська районна в місті Києві 

державна адміністрація 

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, 

назва та ідентифікаційні коди органів статистики, 

Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: 

Ідентифікаційний код органу: 21680000; 



юридична особа перебуває на обліку: Дата взяття на облік: 30.05.2016 

  

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 

IНСПЕКЦIЯ У ПОДIЛЬСЬКОМУ 

РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ 
ДФС У М.КИЄВI: 

Ідентифікаційний код органу: 39467012; 

Відомості про відомчий реєстр: (дані про 

взяття на облік як платника податків); 

Дата взяття на облік: 30.05.2016; 

Номер взяття на облік: 265616098455 

  

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 

IНСПЕКЦIЯ У ПОДIЛЬСЬКОМУ 

РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ 
ДФС У М.КИЄВI: 

Ідентифікаційний код органу: 39467012; 

Відомості про відомчий реєстр: (дані про 

взяття на облік як платника єдиного 

внеску); 

Дата взяття на облік: 30.05.2016; 

Номер взяття на облік: 10000000636867 

Дані органів статистики про основний вид економічної 

діяльності юридичної особи, визначений на підставі 

даних державних статистичних спостережень 

відповідно до статистичної методології за підсумками 

діяльності за рік 

Код КВЕД 94.99 Діяльність інших 

громадських організацій, н. в. і. у. 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного 

внеску, клас професійного ризику виробництва 

платника єдиного внеску за основним видом його 

економічної діяльності 

Дані про реєстраційний номер платника 

єдиного внеску: 10000000636867 

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку 

в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, 

у разі зміни місцезнаходження юридичної особи 
 



Дата відкриття виконавчого провадження щодо 

юридичної особи (для незавершених виконавчих 

проваджень) 
 

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною 

особою 

Телефон 1: +380951707724 

Адреса електронної пошти: 

kseniia.savchenko7@gmail.com 

 
























