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І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-професійна 

програма, 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Заочна форма навчання 
07 Управління та 

адміністрування, 

 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, 

 

Фінанси і кредит, 

 

Магістр 

Вибіркова 

Рік навчання 1 

Кількість годин / 

кредитів 120 / 4 

Семестр 1-ий 

Лекції  6 год. 

Практичні (семінарські) 4 

год. 

Лабораторні 0 год 

Індивідуальні 0 год. 

ІНДЗ: є 

Консультації 14 год. 

Самостійна робота 96 год. 

Форма контролю: залік 

Мова навчання українська 

 

ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

 

ПІП: ТЕСЛЮК СОФІЯ АНАТОЛІЇВНА 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: доцент 

Посада: старший викладач кафедри фінансів 

Мобільний телефон: 097-771-46-51 

E-mail: Tesliuk.Sofiia@vnu.edu.ua 

Електронний розклад: http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700 

 

 

ІІІ. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Анотація курсу. Дисципліна «Фандрайзинг в публічному секторі» 

належить до переліку вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки магістра за 

освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» та спрямована на набуття 

знань про організацію фандрайзингової діяльності в публічному секторі та набуття 

практичних навичок щодо розробки та реалізації проектів у рамках фандрайзингу. 

2. Пререквізити. До дисциплін, вивчення яких передує дисципліні, належать: 

«Публічні фінанси», «Місцеві фінанси», «Фінанси», «Банківська система», «Гроші і 

кредит».  

3. Постреквізити. Знання, отримані в процесі вивчення дисципліни, можуть 

бути використані під час написання випускної кваліфікаційної роботи. 
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4. Мета і завдання навчальної дисципліни. Мета - формування теоретичних 

знань та практичних навичок щодо процесу залучення ресурсів на реалізацію 

проектів, вироблення уміння відшуковувати, обробляти, систематизувати та 

аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань 

у сфері публічних фінансів 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фандрайзинг в публічному 

секторі» є:  

- ознайомлення із теоретичними основами фандрайзингу в публічному 

секторі, його правовою базою та базовими принципами реалізації;  

-  визначення найбільш простих та зручних шляхів досягнення поставлених 

цілей, за рахунок залучення ресурсів на реалізацію проекту;  

- засвоєння знань про особливості організації фандрайзингової кампанії, її 

планування, реалізацію та оцінювання ефективності; 

- оволодіння знаннями про етапи та інструменти складання проекту, 

підготовки проектної заявки, бюджету проекту та звітності про його 

виконання;  

- розуміння особливостей процесу залучення коштів для фінансування 

проектів за допомогою інструментів фандрайзингу, процедури розробки 

стратегії фандрайзингу.  

Після завершення вивчення дисципліни студенти зможуть: 

- знаходити грантові конкурсів, здійснювати оцінку умов отримання 

фінансування; 

- розробляти власний проекту, оцінювати наявні та необхідні ресурсів, ризики 

проекту; 

- складати заявки на отримання фінансування; 

- застосувати наукові методів проведення аналізу та оцінювання реалізованого 

проекту, визначати перспективи його продовження; 

- здійснювати аналіз та моніторинг реалізованого проекту та окреслити його 

функціонування у перспективі; 

- проводити оцінку результатів фандрайзингової кампанії.  

 

5. Результати навчання (компетентності). 

Компетентності, яких студент набуде в результаті вивчення дисципліни: 

 

Інтегральна компетентність (ІНТ) 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або 

у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
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ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.  

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

 

Програмні результати 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.  

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і 

письмово, брати участь у фахових дискусіях.  

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням 

цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.  

 

6. Структура навчальної дисципліни. 

Назви змістових модулів і тем Усього Лек. 

 

Практ. 
Сам. 

роб. 
Конс. 

*Форма 

контролю / 

Бали** 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні засади фандрайзингу в публічному секторі 

Тема 1. Сутність, принципи та основні 

поняття фандрайзингу в публічному 

секторі 

12 - 

- 

10 2 
О,Д,ДС/12 

балів 

Тема 2. Досвід та перспективи розвитку 

фандрайзингу 
14 - 

- 
12 2 О,ДС/12 балів 

Тема 3. Фандрайзингова діяльність у 

публічному секторі та форми її 

підтримки  

16 - 

- 

14 2 О,ДС/12 балів 

Тема 4. Особливості фондів та грантів у 

публічному секторі  
16 2 

- 
12 2 

О,ДС,К/12 

балів 

Разом за модулем 1  58 2 - 48 8 18 балів 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти фандрайзингової діяльності в публічному секторі 
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Тема 5. . Вибір стратегії фандрайзингу та 

звернення у публічному секторі  
12 - 

- 
11 1 

О,ДС,К/12 

балів 

Тема 6.  Методичні засади розробки 

інвестиційних проектів у рамках 

фандрайзингу 

19 2 2 13 2 
О,ДС,К/12 

балів 

Тема 7. Складання та реалізація бюджету 

проекту.  
19 2 2 13 2 

О,ДС,К/12 

балів 

Тема 8. Фандрайзинг як метод мобілізації 

фінансових ресурсів для розвитку 

територіальних громад  в умовах 

децентралізації 

12 - - 11 1 
О,ДС,К/12 

балів 

Разом за модулем 2  62 4 4 48 6 18 балів 

Модульна контрольна робота 
КМКР (написання та представлення проекту) – 60 

балів 

ІНДЗ (за наявності) 4 бали 

Всього годин/Балів 120 6 4 96 14 36 

Форма контролю*: О – опитування; Д – доповідь, ДС – дискусія, ДБ – дебати, РЗ/К – розв’язування 

задач/кейсів, КМКР– комплексна модульна контрольна робота, Р – реферат, а також аналітична записка, 

аналітичне есе, аналіз твору тощо. 

**Бали:  поточне оцінювання проводиться за 12-бальною національною шкалою, що пропорційно 

переводиться за середньою поточною оцінкою, виходячи із того, що поточне оцінювання модуля 1 

та модуля 2 не перевищує 60 балів. 

 

6. Завдання для самостійного опрацювання. 

Самостійна робота полягає в підготовці до модульного контрольного 

оцінювання, опрацюванні лекційного матеріалу, аналізу запропонованих на розгляд 

проектів, рекомендованої літератури, питань, винесених на самостійне вивчення, 

підготовка осоюистого проєкту і розв’язування бізнес-кейсів. 

 

ІV. ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Політика викладача щодо студента. Студент зобов'язаний відвідувати 

заняття відповідно до встановленого розкладу, адже відвідування занять є 

обов’язковим компонентом оцінювання. За кожну тему з дисципліни студент 

повинен отримати оцінку. Якщо студент був відсутність, то оцінка враховуєте як «0 

балів». У випадку незадовільної підсумкової оцінки студент може добрати бали, 

виконавши певний вид робіт (наприклад, здати одну із тем практичного заняття, на 

якому він був відсутній, або перездати якусь тему). 

 

Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час виконання 

поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.  Реферати 

повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу. 

 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Студент повинен здавати роботи 

в визначені викладачем терміни. Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
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поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-1 бал). Обов’язковою є 

присутність студента на модульному та підсумковому контролях. Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин. 

 

Зарахування результатів, отриманих у формальній, неформальній та/або 

інформальній освіті. Результати навчання, отримані у формальній, неформальній 

та/або інформальній освіті, які за тематикою, обсягом вивчення та змістом 

відповідають як освітньому компоненту в цілому, так і його окремому розділу, темі 

(темам), зараховуються за наявності відповідного документу (сертифікат, свідоцтво, 

посилання тощо), які визначають тематику та обсяг навчання. Для зарахування 

визнаються сертифікати, отримані на платформі відкритих онлайн-курсів 

Prometheus, Дія.Освіта, Культура та Креативність або інших ресурсах. 

Наприклад, сертифікат, одержаний за результатами проходження курсу 

«Партнерство та фандрейзинг»  

(https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/crossovers-and-fundraising#) може 

бути зараховано як ІНДЗ в обсязі 4 бали.  

 

 

V. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Підсумкова оцінка за вивчення курсу розраховується таким чином: 

Види оцінювання 
% від остаточної 

оцінки 

Поточне оцінювання 40 

Комплексна модульна контрольна робота – написання та 

представлення проекту 
60 

Залік (теми 1–10) –відкриті питання, кейси 60 

Форма контролю залік 

 

Форми поточного та підсумкового контролю: усне опитування (експрес-

опитування), тести, кейси, модульний контроль, підсумковий контроль у формі 

заліку. 

Якщо студент успішно виконав усі запропоновані викладачем завдання й 

отримав остаточну оцінку не меншу, ніж 60 балів, підсумкову оцінку він отримує 

без здачі заліку. Така оцінка виставляється в день проведення заліку за умови 

обов’язкової присутності студента. 

Якщо студент отримав остаточну оцінку нижчу за 60 балів, або бажає 

підвищити рейтинг на здачі заліку, підсумкова оцінка визначається як сума балів, 

отриманих за поточний контроль (максимум 40 балів) та оцінки за залік (максимум 

60 балів). У випадку незадовільної підсумкової оцінки або за бажанням підвищити 

рейтинг студент може добрати бали, виконавши певний вид робіт (наприклад, здати 

одну із тем або перездати якусь тему, написавши підсумковий тест тощо). 
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VІ. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 
Оцінка в 

балах 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка Критерії оцінювання 

90 – 100 

Зара- 

ховано 

Студент опрацював весь курс згідно з програмою, оперує 

основними поняттями та вміє їх застосовувати на практиці, 

здобув компетенції, знання та вміння, розв’язує завдання 

високого рівня складності 

82 – 89 

Студент опрацював весь курс згідно з програмою, оперує 

основними поняттями, може застосувати більшість положень на 

практиці, здобув компетенції, знання та вміння, розв’язує 

завдання високого рівня складності з незначними помилками 

75 - 81 

Студент опанував 80–90 % курсу згідно з програмою, оперує 

більшістю основних понять та може їх застосувати на практиці, 

здобув окремі компетенції, знання та вміння, розв’язує завдання 

середнього рівня складності 

67 -74 

Студент опанував 60–70 % курсу згідно з програмою, оперує 

деякими основними поняттями та може їх застосувати на 

практиці, здобув окремі компетенції, знання та вміння, розв’язує 

завдання середнього рівня складності з незначними помилками 

60 - 66 

Студент опанував 60 % курсу згідно з програмою, оперує 

деякими основними поняттями та може їх застосувати на 

практиці, здобув окремі компетенції, знання та вміння, розв’язує 

завдання середнього рівня складності з допомогою викладача 

1 – 59 

Не- 

зара- 

ховано, з 

можливістю 

повторного 

складання 

Студент опанував 60 % курсу згідно з програмою, оперує 

деякими основними поняттями та може їх застосувати на 

практиці, здобув окремі компетенції, знання та вміння, може 

розв’язати завдання середнього рівня складності лише з 

допомогою викладача 
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