
Дисципліна  Вибіркова дисципліна 6 

«Фандрайзинг та реалізація проєктів» 

Рівень BO  Другий (магістерський) 

Назва спеціальності / 

освітньо-професійної 

програми 

Фінанси, банківська справа та страхування / 

Фінанси і кредит 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність  1 курс, 1 семестр, один семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

 4 кредити 

Денна: 120: 10 / 14 

Заочна: 120: 4 / 6 

Мова викладання  українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

 фінанси 

Автор дисципліни кандидат економічних наук,  

доцент кафедри фінансів 

Теслюк Софія Анатоліївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення  До дисциплін, вивчення яких передує 

дисципліні, належать: «Фінанси», 

«Макроекономіка». 

Що буде вивчатися В процесі вивчення курсу студенти 

вивчатимуть як залучити додаткові ресурси 

для реалізації власного проекту, створити 

умови ефективного фандрайзингу; 

здійснювати пошук донора, гранту тощо; 

розробити власний проєкт та скласти заявку 

на отримання гранту; здійснити аналіз та 

моніторинг реалізованого проєкту та 

окреслити його функціонування у 

перспективі. 

Чому це цікаво/треба вивчати Професія «фандрайзер»- нова і затребувана в 

Україні та світі. Навички фандрайзингу 

знадобляться і під час реалізації власних 

проєктів та ідей. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 ПР01. Використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування у 



поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для 

здійснення професійної та наукової 

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.  

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні 

підходи у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування та управляти ними.  

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.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

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. 

СК1. Здатність використовувати 

фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у 

поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для 

здійснення професійної та наукової 

діяльності. 

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, 

аналітичного і методичного інструментарію 

для обґрунтування управлінських рішень у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СК7. Здатність до пошуку, використання та 

інтерпретації інформації, необхідної для 

вирішення професійних і наукових завдань в 



сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СК8. Здатність застосовувати інноваційні 

підходи в сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 
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