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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ  

«ФІНАНСОВИЙ ПРАКТИКУМ: СТВОРЕННЯ РОДИННОГО КАПІТАЛУ»  
 
Найменування освітньої опції: Фінансовий практикум: створення родинного капіталу. 
 
Напрям: створення умов для розвитку комунікативних навичок і прийняття 

раціональних фінансових рішень через різноманітні види ігрових завдань, вивчення 
механізмів застосування фінансових інструментів та засобів забезпечення фінансової 
безпеки, напрацювання навичок бюджетування та обліку доходів і втрат, розвитку пам’яті 
та раціонального мислення, ведення переговорів і уміння домовлятися, відтворення 
стресових та ризикових ситуацій ведення бізнесу, усвідомлення необхідності соціальної 
відповідальності та реальності виконання будь-якої глобальної місії, яку ставить перед 
собою людина, та шляхів її реалізації, визначення балансу між задоволенням особистих 
потреб людини та затратами на реалізацію поставленої мети. 

Запровадження програми «Фінансовий практикум» зумовлено необхідністю 
отримання українськими громадянами теоретичних засад, що надають можливість 
складання матеріального добробуту за рахунок управління своїми ресурсами та 
формування власного капіталу як запоруки фінансової свободи.  

 

Мета: корекція соціально-економічних поведінкових навичок, через подолання 
шаблонів менталітету економічної залежності, «фінансової фобії» та фінансової 
неграмотності шляхом отримання чіткого усвідомлення власних можливостей досягти 
економічної свободи у поєднанні із отриманням знань про фінансово-економічні механізми 
ринкової економіки та напрацювання ініціативності і підприємливості, соціальної, 

громадянської, а також навчальної компетентності. 
 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І МОЯ 

ШКОЛА». 
 



 
 
 

 

Розробниця програми:  
Тетяна Горошкова – директокар школи ведучих, співавторка 

соціально-економічного симулятора з управління ресурсами та 
методики проведення тренінгу «Життєвий капітал». Співрозробниця 
проєкту «1500 клубів фінансової грамотності в начальних закладах 
України». Член правління громадської організації «Діловий клуб 
«Партнер». 

 
 
«Вірю у створення в суспільстві сталого уявлення про цінність 

власного/ родинного капіталу як основи фінансової свободи 
людини». 

 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – гра-тренінг та практичний 

майстер-клас.  
 

Цільова аудиторія: працівники сфери освіти, підлітки, сім'ї, батьківство, бабусі, дідусі. 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 9 годин (або 0,3 кредиту ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 

6 до 60 годин (або 0,2 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого 
вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних занять за змістом 
програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми: 6 годин 1 раз на тиждень, 3 години 1 раз – другий 

тиждень, загалом 2 тижні – очно. 
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст: 
Цей курс дає можливість набути та застосувати знання фінансових інструментів. Через 

гру-симулятор напрацювати вміння управляти ресурсами, починаючи від щоденного 
формування сімейного бюджету, відкладання вільних коштів, і до створення власного 
капіталу. Набути досвід самостійних економічних рішень, розробки стратегії інвестування 



 
 
 

 

та аналізу результатів відповідних дій при безпосередньому застосовуванні їх у різних видах 
діяльності, заощадженні і споживанні. 

За авторською методикою Сергія Івагла «Система створення родинного капіталу» ви 
отримаєте розуміння з чого почати, що і в якій послідовності необхідно робити, для 
створення фінансової свободи родини. Які фінансові інструменти є в Україні і як вони 
працюють, на що необхідно звертати увагу при використанні цих інструментів. Зрозумієте 
важливість системи фінансового захисту власного капіталу.  

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
 
Фахові компетентності:  
- здатність ефективно управляти ресурсами; 
- здатність формувати сімейний бюджет; 
- здатність відкладати та збільшувати вільні кошти;  
- здатність формувати власний капітал;  
- здатність знаходити баланс між заощадженням та інвестуванням; 
- здатність розуміти принципи роботи фінансових інструментів; 
- здатність розробляти стратегію дій, у залежності від фінансової ситуації; 
- здатність аналізувати результат фінансових дій у різних видах діяльності. 
 
Загальні компетентності:  
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
- усвідомлення власних ресурсів; 
- навички ефективного використання ресурсів; 
- навички комунікації;  
- навички управління власними грошима; 
- вміння поставити цілі і пріоритети; 
- навички аналізу успішних рішень, дій, результатів; 
- усвідомлення важливості фінансового захисту капіталу. 
 
Очікувані результати навчання: 
1. Усвідомлення цінності ресурсів як капіталу. 
2. Отримання досвіду ефективного використання та управління власними ресурсами. 
3. Усвідомлення цінності партнерства. 
4. Розуміння системи взаємодії різних фінансових інструментів, кожен з яких виконує 

свою специфічну функцію. 
5. Уміння виставляти пріоритети, у залежності від мети та фінансової складової. 
6. Розуміння фінансового захисту та з чого він складається. 



 
 
 

 

7. Уміння самостійно вибудовувати безпечну систему створення та збереження 
родинного капіталу. 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним 
номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» 
Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 днів 
із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість: 2500 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс:  
 
Google-форма: http://bit.ly/financialliteracyfornus. 
 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 

800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог Концепції 
«Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310).  

http://bit.ly/financialliteracyfornus

