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ІДЕЯ ЗМІН: 
 

 

 

 

А) Організація бізнес-школи для дітей на базі авторського 

навчального курсу з основ підприємництва з метою популяризації ідеї 

підприємництва серед молоді в Києві з поступовим розширенням 

мережі бізнес-шкіл по регіонам.   

 

 

Б) Залучення до викладацької діяльності підприємців, власників 

бізнесу, спеціалістів, що мають практичні знання та навики в сфері 

бізнесу (фінансистів, маркетологів, юристів, бізнес-консультантів). 
 

 

 

 

 

В) Впровадження в шкільних закладах на 

загальнодержавному рівні викладання навчального курсу з 

основ підприємництва. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА: 
 

Під час роботи з молодими підприємцями  в якості 

бізнес-адвоката, часто виявлялося, що у людей відсутні 

базові знання про те, як організувати та захистити свій 

бізнес, як побудувати відносини з партнерами та клієнтами, 

як ефективно просувати свій продукт.  Щоб допомогти 

підприємцям почати власну справу часто доводилось 

займатися  своєрідним бізнес-просвітництвом.  
 

 

 



Така ситуація спричинена відсутністю в Україні освітніх державних програм базовим 

навикам підприємництва. Наявна освітня система  в Україні на загальнодержавному рівні  

(шкільна, професійно-технічна, вища) спрямована лише професійну орієнтацію дітей та 

молоді в якості найманого працівника. Внаслідок чого, молода людина після закінчення 

середньої школи (чи ВУЗу) не бачить іншої альтернативи як лише йти шляхом найманої 

робочої сили, або при винайденні життєздатної бізнес-ідеї починає самотужки, шляхом 

спроб та помилок, лише намагається опанувати навики підприємництва з нуля. 
 

 

СТАТИСТИКА  
 

Відповідно до статистичних даних Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України всього зафіксовано більше, ніж 2.6 млн. підприємств (ФОП та юридичних осіб 

разом). З них найбільше у м. Києві (421,682), найменше - у Тернопільській області (48,529). 

Детальніше:  https://regulation.gov.ua/catalogue/indexes/map.   

 

Зайнятість населення підприємництвом 

в Україні 
 

 

8,7% 

 

Це дуже низький відсоток, в порівнянні 

із рівнем підприємництва у економічно-

розвинених країнах (наприклад,  у Німеччині 

– 46%,  у Італії – 73%, у Японії – 78%) 

 

 

 

 

 
 

 

ЦІЛЬ ПРОЕКТУ «БІЗНЕС-ПРОСВІТА В УКРАЇНІ» 
 

Ціллю проекту є подолання бідності в країні та 

сприяння підприємницькій активності серед молоді.  

Очікуваним результатом від втілення проекту має 

бути заохочення дітей до побудови власного бізнесу, 

розвитку економіки України. 

 

 

 

РЕАЛІЗОВАНО   

 

 

Вересень 2018 – січень 2019 -  проведено 16 лекційно-практичних занять  серед 

учнів  4-б класу в якості факультативного заняття з основ підприємництва. 
 

 
 

Лютий – травень 2019 -  розроблено та проведено 4 практичні заняття у форматі 

авторських бізнес-ігор за участю дітей та батьків.  

 

На завершальній стадії написання частини І робочого зошиту  по навчальному 

курсу з основ підприємництва «Сам собі бос». 

https://regulation.gov.ua/catalogue/indexes/map


 

 

Березень 2019 - Отримано свідоцтво суб’єкта видавничої справи для офіційного 

видання робочих посібників по програмі авторського курсу з основ 

підприємництва 

 

ЗАПЛАНОВАНІ НА 2019 РІК ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

«БІЗНЕС-ПРОСВІТА В УКРАЇНІ» 
Травень 2019 Розробка макетів частини І робочого зошиту по навчальному курсу 

основам підприємництва «Сам собі бос». 

 

Червень 2019 Видавництво перших примірників частини І робочого зошиту по 

навчальному курсу основам підприємництва «Сам собі бос». 

 

Червень-липень 

2019 

Розробка навчальної методики першого модулю занять (уроки 1-8) 

 

Серпень 2019 Набір та підготування викладачів по І модулю занять 

 

Липень-серпень 

2019 

Написання частини ІІ робочого зошиту по навчальному курсу основам 

підприємництва «Сам собі бос». 

 

Серпень 2019 Видавництво  примірників частини ІІ робочого зошиту по навчальному 

курсу основам підприємництва «Сам собі бос». 

 

Вересень 2019 Набір учнів в перші групи курсу з основ підприємництва «Сам собі бос»  

та початок занять 

 

Вересень 2019 Розробка навчальної методики другого модулю занять (уроки 9-16) 

 

Жовтень 2019  Підготовка викладачів по ІІ модулю занять та продовження занять 
 

 

Київ-2019 

ТОВ «БІЗНЕС-ПРОСВІТА» 


