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Фандрейзингова діяльність



Шановні друзі!
У сучасному світі суспільство дедалі більше потребує фахівців, 

які вміють знаходити ресурси для реалізації власних 
актуальних соціальних ініціатив та проєктів.

Більшість значних досягнень культури, мистецтва, медицини, 
освіти, соціальної галузі та інших сфер суспільного життя є 

ініційованими й успішно реалізованими конкретною людиною 
чи групою людей проєкти.

Відкритість сучасного світу надає можливість практично 
кожному стати ініціатором й втілити актуальну соціальну 
ініціативу для покращення різних сфер суспільного життя.

Тож питання за малим – розробити оригінальну ідею й уміти 
бути переконливим для того, щоб знайти ресурси для її 

реалізації й мотивувати людей рухатися до спільної мети!

Фандрейзингова діяльність



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 
3 кредити ЄКТС 90 годин

Метою навчальної дисципліни є оволодіння 
здобувачами мистецтвом фандрейзингової
діяльності, формування умінь здійснювати 
успішний фандрейзинг з метою реалізації 

актуальних соціальних ініціатив та проєктів, у 
тому числі у галузі освіти.

Фандрейзингова діяльність



Фандрейзингова діяльність

Основні завданнями вивчення дисципліни:

*Ознайомити з суттю, особливостями та видами 
фандрейзингової діяльності, способами залучення 
ресурсів для професійної діяльності;

*сформувати уявлення про принципи, інструменти та 
умови ефективного фандрейзингу;

*сформувати уміння розробляти й реалізовувати 
систему роботи із залучення ресурсів для реалізації 
актуальних соціальних ініціатив та проєктів, у тому 
числі у галузі освіти. 



Фандрейзингова діяльність
Під час вивчення дисципліни Ви:

Дізнаєтесь про:
*Види фандрейзингу, джерела і способи залучення ресурсів;
*Правила успішного та причини невдалого фандрейзингу;
*Особливості фандрейзингової діяльності в соціальній галузі;
*Складові спонсорського пакету, особливості проведення 

особистих зустрічей та краудфандингу.
Оволодієте:

*Провідними методами, технологіями та стратегіями
фандрейзингової діяльності; менеджментом, орієнтованим на 
результат;
*Мистецтвом ефективної комунікації та самопрезентації у 

фандрейзинговій діяльності;
*Способами залучення донорів, волонтнерів та цільової аудиторії 

для реалізації актуальних соціальних ініціатив та соціально 
спрямованих проєктів. 



Фандрейзингова діяльність

Результати вивчення дисципліни:

*Розроблена фандрейзингова кампанія для реалізації актуальної 
соціальної ініціативи чи проєкту;

*Творчий підхід до професійної діяльності;

*Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення 
соціального добробуту, розробляти та реалізовувати освітні та 
соціальні проєкти та програми;

*Здатність мотивувати людей рухатися до спільної мети;

*Володіння ораторським мистецтвом, мистецтвом переконання 
та самопрезентації;

*Здатність виявляти і залучати ресурси приватних осіб, 
організацій та фондів для реалізації завдань професійної 
діяльності.


