
МЕДІА АГЕНЦІЯ

«УКРФІЛЬМРЕСУРС»

ТОВ «Укрфільмресурс» було створено навесні 2010 року, але засновники медіа-

агенції працюють на телевізійному просторі України з 1997 року.

За цей термін команда отримала досвід в розробці різноманітних телевізійних

проектів. Наша агенція має розгалужену мережу власних кореспондентів для

оперативного реагування та зйомки сюжетів з різних кутків країни.

З  2011 року основним напрямом діяльності компанії є  розробка та створення 

соціально значимих проектів для громадян України – телеглядачів.

Експерти  програм – досвідчені фахівці певних галузей.



Загальнонаціональний соціальний 

інформаційний телевізійний проект

«Фінансовий лікнеп»
Мета проекту:

Знизити кризові явища у банківській, 

страховій  сфері,  шляхом проведення 

системної роз’яснювальної роботи серед 

населення, спрямованої на стимулювання 

банківського сектору до спрямування  

коштів, насамперед, на розвиток 

реального сектору економіки.

Завданнями проекту є:

- Доступною мовою розповісти про 

іпотеку, кредити, вклади, оціночну 

діяльність, ринок страхових послуг, з 

можливістю фінансових накопичень та ін.

- Допомогти споживачеві зорієнтуватися у 

різноманітті фінансових, страхових та 

інвестиційних програм.

- Сформувати у споживачів свідоме 

уявлення про доцільність  використання 

фінансових продуктів, про ефективне 

управління особистими фінансами.

- Підвищити фінансову обізнаність 

населення. 



Жанр: соціально-економічне бізнес-реаліті-шоу.

Періодичність виходу в ефір: один раз на тиждень 

Загальнонаціональний телеканал

+ 2 показу протягом тижня в регіональній мережі.

Хронометраж: 26 хвилин (можливо збільшення часу).

Анонсування: по 100 анонсів на 25 телеканалах Країни.

Аудиторія:

- бізнесмени (25-45);

- підприємці і потенційні підприємці (18-45);

- потенційні інвестори (приватні та юридичні особи); 

- широке коло громадян (45+), бажаючих захистити свої  

заощадження, майно, здоров’я, родину та близьких. 

Ефір: «Перший Національний», мережа регіональних ТРК, 

що охоплюють всю територію України. 

Загалом – 204 ефіра протягом місяця.

Телевізійний проект 

«ФІНАНСОВИЙ ЛІКНЕП»



Найближчі теми телепередач проекту:

1. Інвестиції проти інфляції: куди вкладати кошти?

2. Податкова знижка – кому і скільки?

3. Навіщо Україні накопичувальна пенсійна система?

4. Страхова медицина в Україні – проблеми чи перспективи?

5. Залучення початкового капіталу у кризові часи.

6. Колекторська діяльність з точки зору закону.

7. Споживчі кредити для населення – допомога чи кабала?

8. Захист майнових прав споживача згідно Закону України «Про іпотеку».

9. Кредитні спілки – кому вірити і чому?

10. Депозити – довіра та переваги…

Телевізійний проект 

«ФІНАНСОВИЙ ЛІКНЕП»



Ведучий проекту 

СИРОТА Григорій Олександрович,

актор театру та кіно, 

має економічну освіту.

КІСЕЛЕВ

Андрій Вадимович

головний редактор/ 

журналіст, 

автор статей  

(економіка, фінанси)

КАМЕНСЬКИЙ

Віктор Юрійович

Сценарист, журналіст, 

аналітик,

автор статей 

(економіка, фінанси)

Редакція проекту  

«ФІНАНСОВИЙ ЛІКНЕП»



Загальнонаціональний соціальний 

інформаційний телевізійний проект

«Фінансовий лікнеп»

Відео з презентації проекту “Фінансовий лікнеп” за посиланням: 

http://www.ex.ua/view/74746824

Презентація проекту відбулася 

5 грудня 2013 року 

в рамках ІІ міжнародної конференції 

“Инновационные технологии и 

решения для современного банка».

В презентації проекту приймав 

участь відомий економіст України, 

автор книги “Як підняти 

українську економіку” Андрій Новак.



Зона охоплення Першим Національним та регіональними телеканалами



В якості наукових експертів проекту «Фінансовий лікнеп» будуть 

приймати участь професора, доктора, доценти, кандидати 

економічних наук ведучих Вузів країни, а саме:

1) Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка;

2) Університет банківської справи Національного банку України;

3) Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-

наукової установи “ Академія фінансового управління ” 

Міністерства фінансів України;

4) Київський національний економічний університет 

ім. В.Гетьмана; 

5)    Харківський національний економічний університет;

6)   Тернопільський національний економічний університет та інші.

Базилевич

Віктор Дмитрович
Декан економічного факультету 

Київського Національного 

Університету ім. Т. Шевченка, 

член-кореспондент Національної 

академії наук України, завідувач 

кафедри економічної теорії, 

професор, доктор економічних 

наук, заслужений діяч науки і 

техніки України, лауреат 

Державної премії України в галузі 

науки і техніки

Гірченко

Тетяна Дмитрівна
Директор Інституту магістерської та 

післядипломної освіти Університету 

банківської справи НБУ, кандидат 

економічних наук, доцент

Шірінян 

Лада Василівна
Докторант, доцент, кандидат економічних 

наук, спеціальність 08.00.08 – “Гроші, 

фінанси і кредит” (галузі досліджень та 

експертизи – фінанси, страхування)

Нечипоренко 

Віталій Ігорович
Бізнес-тренер, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри 

страхування КНЕУ ім. В. Гетьмана.



Станом на 15 червня 2015 року 

наступні організації готові надати 

професійних спікерів для участі в 

якості експертів у проекті 

«Фінансовий лікнеп»:

1) Рада підприємців при Кабінеті 

Міністрів України;

2) Ліга страхових організацій 

України;

3) Незалежна асоціація банків 

України;

4) Центр Бізнес-стратегій 

«Перспектива» та інші.



Медійними партнерами проекту «Фінансовий лікнеп», 

станом на 15 червня 2015 року, вже є:

1) ЛІГАБізнесІнформ;

2) Український освітній центр реформ;

3) Аргументи і факти;

4) УНІАН, УКРІНФОРМ та інші.



МЕДІА АГЕНЦІЯ

«УКРФІЛЬМРЕСУРС»

Директор ТОВ “Укрфільмресурс”, 

автор, продюсер соціальних проектів

Квасова Ольга Володимирівна

Адреса:

м. Київ, вул. В.Сосюри, 6, 

Бізнес Центр “Прага”, оф. 109.

Тел.  067-321-79-01,

т/ф (044) 224-63-69

Ukrfilmresurs@gmail.com

БЦ “Прага”
ТОВ “УКРФІЛЬМРЕСУРС”


