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Силабус навчальної дисципліни 

«ФАНДРЕЙЗИНГ/FUNDRAISING»  

 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити/ 120 годин 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом дисципліни є вивчення фандрайзингових інструментів 

залучення ресурсів на реалізацію проектів, надання практичних 

рекомендацій щодо їх планування та розробки 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи 

знань з теорії та практики процесу залучення ресурсів на 

реалізацію проектів.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Програма курсу «Фандрайзинг» створює передумови системного 

вивчення та використання сучасних методів, інструментів і 

підходів у плануванні та реалізації проектів, а також шляхів 

пошуку і збору додаткових зовнішніх ресурсів. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

В процесі залучення додаткових ресурсів для реалізації власного 

проекту створити умови ефективного фандрайзингу; здійснювати 

пошук донора, гранту тощо; розробити власний проект та скласти 

заявку на отримання гранту; здійснити аналіз та моніторинг 

реалізованого проекту та окреслити його функціонування у 

перспективі. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність, принципи та основні поняття 

фандрайзингу: Визначення фандрайзингу. Принципи 

фандрайзингу. Основні поняття фандрайзингу. Завдання 

фандрайзингу. Напрямки діяльності фандрайзингу. Суб’єкти 

фандрайзингу. Об’єкти фандрайзингу. Донори та способи 

взаємодії з ними. Класифікація донорів. Мотиви донорства. Вибір 

потенційних донорів. Основний цикл роботи з донорами. Участь 

волонтерів у фандрайзинговій діяльності. Правила успішного 

фандрайзингу. Причини невдалого фандрайзингу. 

Досвід та перспективи розвитку фандрайзингу: Історія розвитку 

фандрайзингу в Україні. Досвід фандрайзингових організацій у 

закордонних країнах. Використання ІТ-технологій. Використання 

РR-технологій. Перспективи розвитку фандрайзингу в Україні. 

Використання  інструментів фандрайзингу. Краутфандінг. 

Інструменти альтернативного фінансування. Фандрайзингова 

діяльність та форми її підтримки: Нормативно-правові основи 

фандрайзингу. Фандрайзинг як основа розвитку некомерційних та 

громадських організацій.  

Види ресурсів, необхідних для розвитку фандрайзингової 

діяльності. Додаткові джерела фінансування фандрайзингової 

діяльності. Можливі форми підтримки. Благодійні організації. 

Філантропія. Меценатство. Спонсорство. Інструменти 



фандрайзингу. Фонди та гранти: 

Визначення фонду. Види фондів в Україні. Зарубіжні фонди. Вибір 

фонду. Сутність поняття «грант» відповідно до чинного 

законодавства України. Класифікація грантів. Грантодавчі 

установи. Пошук гранту. Інтернет-ресурси, інститути, наукові 

центри як інформаційні джерела на пошук грантів. Планування 

фандрайзингової діяльності: 

Модель планування фандрайзингу. Концепція проекту. 

Визначення проблем і потреб. Визначення цільової групи проекту. 

Визначення шляхів розв’язання проблем. Мета та завдання 

проекту. Визначення методів та етапів досягнення мети і завдань 

проекту. Визначення очікуваних результатів. Вибір показників 

роботи. Визначення ресурсів проекту. Логічна схема проекту. 

Часові рамки проекту. План реалізації. Інструменти оцінки 

проектів (SMART, NAOMIE). Вибір стратегії та звернення. 

Вироблення стратегії фандрайзингу. Пошук джерел коштів, їх 

визначення, визначення їх потенціалу. Вивчення можливостей 

підтримки власної ідеї. Спонсорський пакет. Звернення. Типи 

заявок. Заявка-запит. Повна заявка та її структура. Супровідна 

документація: автобіографія, резюме, супровідний та 

рекомендаційний листи тощо. Бюджет та результат діяльності 

фандрайзингу 

Складання бюджету проекту. Види звітності. Результат 

фандрайзингової компанії. Подяка. Види подяки. Мироприємства 

направлені на подяку донору. Розвиток проекту після закінчення 

фінансування. Моніторинг та оцінювання. Основні методики 

роботи фандрайзера: 

Менеджмент орієнтований на результат. Корпоративний 

фандрайзинг. Методики фінансової діяльності з державними 

установами та місцевого самоврядування. Приватні пожертви. 

Методика роботи з бізнес-структурами. 

Види занять: лекція, практичне, самостійна робота, індивідуальне 

та групове кейсстаді 

Методи навчання: аудиторне та самостійне навчання, виїзні 

практикоорієнтовані навчання, робота з он-лайн ресурсами, 

поточне та підсумкове тестування. Під час курсу буде 

використовуватись кейс-стаді, практикоорієнтоване навчання на 

основі реальних підприємств та організацій, грантових конкурсів, 

подій, тренінгів, конференцій, участі у підготовці заявок на 

конкурси та грантові програми від міжнародних та національних 

донорських організацій, ознайомлення з особливостями найбільш 

розвинутих краутфандінгових платформ, виконання 

індивідуальних та групових завдань на відпрацювання певних 

навиків чи інструментів, вивчених під час курсу.  

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання з економіки та фінансів 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-

практичний журнал Міністерства фінансів України/ М-во фінансів 

України. № 7   

2. Економіка. Фінанси. Право: Інформаційно-аналітичний 

журнал/ АФ "Аналітик".  

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальні аудиторії та комп’ютерний клас 

Семестровий контроль, Залік, письмові роботи, тестування 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=386739&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=386739&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=386739&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=403291&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=403291&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160


екзаменаційна методика 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ: Чернявська Олена Валеріївна 

Посада: Професор 

Вчений ступінь: Доктор економічних наук 

Профайл викладача: http://mhei-me.com/fund-

raising-for-start-ups-and-growth-of-

sme/?fbclid=IwAR020VIlFH8ff17jNGB6vGRw0

X73dHo5I7u09Ny_JwfqQXGFs6vQTOSwv4Y  

https://arintconferences.com/prof-dre-olena-v-

cherniavska/?fbclid=IwAR3CXYbyGylK-_6Z7C_0ieNJD6lH6Z-

MCjQjBslhNQJJGfY_vEto-o1FAKg 

Тел.: 406-79-25, 406-76-90, 406-78-79 

E-mail: olena.cherniavska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: НАУ, м. Київ, пр. Комарова 1, корп. 2, кім. 108. 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Має на меті надати студентам навички, необхідні для оцінки ідей, 

соціальних проєктів, бізнес-планів та розробки стратегії 

фінансування їх реалізації. Студенти ознайомляться з різними 

джерелами (традиційними та альтернативними) фінансування, 

доступними протягом життєвого циклу проекту, і дізнаються, як 

визначити найбільш підходяще джерело для кожного етапу, 

зокрема грантове фінансування, співпрацю з донорами та нові 

джерела краудфандингу. Цей курс розроблений для проактивно 

орієнтованої молоді, що прагне зайняти лідерські позиції в сфері 

підприємництва, в т.ч. соціального, працювати в сфері 

благодійності та збору коштів. Кожен, хто працює в приватному 

секторі, зацікавлений у зміні кар'єри, також може вважати цей курс 

цінним. 

Оригінальність підтверджено свідоцтвами про реєстрацію 

авторського права: 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 79454, 

зареєстроване Міністерством економічного розвитку і торгівлі від 

31.05.2018. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 79479, 

зареєстроване Міністерством економічного розвитку і торгівлі від 

01.06.2018. 

Лінк на дисципліну  

 

 

Керівник проектної групи  

спеціальності         Антипенко Н.В. 

 

 

 

Розробник         д.е.н., проф. Чернявська О.В. 

 

http://mhei-me.com/fund-raising-for-start-ups-and-growth-of-sme/?fbclid=IwAR020VIlFH8ff17jNGB6vGRw0X73dHo5I7u09Ny_JwfqQXGFs6vQTOSwv4Y
http://mhei-me.com/fund-raising-for-start-ups-and-growth-of-sme/?fbclid=IwAR020VIlFH8ff17jNGB6vGRw0X73dHo5I7u09Ny_JwfqQXGFs6vQTOSwv4Y
http://mhei-me.com/fund-raising-for-start-ups-and-growth-of-sme/?fbclid=IwAR020VIlFH8ff17jNGB6vGRw0X73dHo5I7u09Ny_JwfqQXGFs6vQTOSwv4Y
http://mhei-me.com/fund-raising-for-start-ups-and-growth-of-sme/?fbclid=IwAR020VIlFH8ff17jNGB6vGRw0X73dHo5I7u09Ny_JwfqQXGFs6vQTOSwv4Y
https://arintconferences.com/prof-dre-olena-v-cherniavska/?fbclid=IwAR3CXYbyGylK-_6Z7C_0ieNJD6lH6Z-MCjQjBslhNQJJGfY_vEto-o1FAKg
https://arintconferences.com/prof-dre-olena-v-cherniavska/?fbclid=IwAR3CXYbyGylK-_6Z7C_0ieNJD6lH6Z-MCjQjBslhNQJJGfY_vEto-o1FAKg
https://arintconferences.com/prof-dre-olena-v-cherniavska/?fbclid=IwAR3CXYbyGylK-_6Z7C_0ieNJD6lH6Z-MCjQjBslhNQJJGfY_vEto-o1FAKg

