
 

Дисципліна Фандрайзинг 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна «Фандрайзинг» ґрунтується на досягнутих 

студентами компетентностях з дисциплін «Державне та 

регіональне управління», «Муніципальний менеджмент», 

«Планування розвитку територій». 

Що буде вивчатися 

Теоретичні засади фандрайзингу в публічному секторі. Досвід 

та перспективи розвитку фандрайзингу. Фандрайзингова 

діяльність та форми її підтримки у публічному секторі. 

Організаційні засади фандрайзингової діяльності у публічному 

секторі. Фонди та гранти. Вибір стратегії фандрайзингу та 

звернення. Методичні засади розробки інвестиційних проектів у 

рамках фандрайзингу у публічному секторі. Складання та 

реалізація бюджету проекту. Види звітності. Фандрайзинг як 

метод мобілізації фінансових ресурсів для розвитку 

територіальних громад. Особливості фандрайзингу у галузях 

соціальної сфери 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Фінансову основу місцевого самоврядування в Україні 

формують ресурси місцевих бюджетів. Однак, в умовах 

розширення повноважень місцевої влади та обмеженості їх 

дохідної бази підвищується роль фінансових ресурсів, 

залучених від донорських організацій, меценатів, а також у 

формі добровільних внесків громадян як джерела фінансування 

проектів соціально-економічного розвитку адміністративно 

територіальних одиниць. У зв’язку з цим, працівникам органів 

місцевого самоврядування необхідні знання та навики із 

залучення додаткових фінансових ресурсів з різних джерел, 

планування відповідної стратегії і тактики, співпраці із 

донорськими організаціями. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Знати структуру та особливості функціонування сфери 

публічного управління та адміністрування.  

2. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері 

публічного управління та адміністрування.  

3. Знати основні нормативно-правові акти та положення 

законодавства у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні  

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 6. Здатність працювати в команді.  

ЗК 7. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК 8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

спеціальні компетентності  

СК 2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та 

використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

СК 3. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-



правових та морально-етичних норм поведінки.  

СК 4. Здатність використовувати в процесі підготовки і 

впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 
лекційні та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 
Залік 

 

 


