
 

 

Затверджено Вченою Радою ОНУ 

 імені І.І. Мечникова  

 від “20”грудня 20 16 р. № 4 

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Кафедра соціальної роботи 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                                                             Проректор з науково-педагогічної роботи 

 

                                                                                            

_____________________                                  
                                                                                       (П.І.Б.) 

“______”  _________________     2020   р. 

  

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

СОЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ФАНДРАЙЗИНГ  

(назва навчальної дисципліни) 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

 

Спеціальність  231 Соціальна робота 

 

Факультет психології та соціальної роботи 
                           (назва інституту, факультету) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021



 

 

 

Робоча програма складена на основі навчальної програми з дисципліни 

«Соціальне проектування та фандрайзинг» 

 

 

Розробники: к.політ.н., доцент Хлівнюк Т. П. 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної роботи 

 

Протокол № 1 від.  “27” серпня     2020 р. 

 

Завідувач кафедри соціальної роботи __________________(Гладченко С.В.) 
                                                                     (підпис)                                                         (прізвище та ініціали)          

 

Схвалено навчально-методичною комісією (НМК)  ФПСР 

Протокол № __1__  від  “_28__”___08__2020___ року        

 

  

Голова НМК           _________________                      Кременчуцька М. К. 
                                         (підпис)                                                               (прізвище та ініціали)          

 

 

Переглянуто та затверджено на засіданні кафедри 

_______________________________________ 

 

Протокол № ___ від.  “____”________________20__ р. 

 

Завідувач кафедри                      _____________        (__________________) 

                                                               (підпис)                  (прізвище та ініціали)          

 

 

Переглянуто та затверджено на засіданні кафедри 

_______________________________________ 

 

Протокол № ___ від.  “____”________________20__ р. 

 

Завідувач кафедри                   ________________    (__________________) 

                                                              (підпис)                    (прізвище та ініціали)                         

 

 



 

 2 

 

                

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

 

 

змістових модулів – 2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
                       (вид завдання) 

Галузь знань 

23 – Соціальна робота  
 (шифр і назва) 

 
Спеціальність  

231 Соціальна робота 
 (код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

__________(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 
 

магістр 

Нормативна / за вибором 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

2-й -й 

Семестр 

3-й -й 

Лекції 

12 год.  год. 

Практичні, семінарські 

14 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

64 год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: іспит 

 

 

 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Соціальне проектування та 

фандрайзинг» є: оволодіння магістрами компетентностей з соціального 

проектування та фандрайзингової діяльності для вирішення складних задач і 

проблем у галузі соціальної роботи. 

Завдання: 

- ознайомити студентів із технологією соціального проектування, її 

головними етапами, методами, використанням у соціальній роботі; 

- ознайомити студентів з основними аспектами управління соціальними 

проектами; 

- ознайомити студентів із технологією фандрайзингової діяльності, її 

основними етапами 

та методами; 

- відпрацювати у студентів практичні навички щодо складання 

соціального проекту на високому рівні для вирішення складних задач у 

соціальній сфері; 

 - відпрацювати навички складання  плану фандрайзингової кампанії. 

 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ЗК 02. Здатність розробляти і управляти проектами. 

ЗК 08. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 10. Здатність працювати в команді 

СК 03. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати 

та моделювати соціальні ситуації. 

СК 08. Здатність до постановки цілей і завдань та організації спільної 

діяльності, групової мотивації, фасилітації процесів прийняття  групових 

рішень у сфері професійної діяльності. 

СК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля 

вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій. 

СК 15. Здатність розробляти на високому рівні стратегічні концепції та 

проекти, оцінювати їх якість та ефективність, здійснювати керівництво їх 

реалізацією, апробації та втілення соціальних проектів і технологій. 

 Очікувані результати навчання. У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен  

ПРН 11.Організовувати спільну діяльність фахівців різних  галузей і 

непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної 

роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу  

ПРН 16.Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні 

ПРН 19.Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і 

технології  
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3. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Соціальне проектування у соціальній роботі. 

Тема 1. Соціальне проектування як вид соціальної діяльності. 

Типологія соціальних проектів 

Тема 2. Технологія розробки соціального проекту 

Тема 3.Управління соціальними проектами 

Тема 4. Моніторинг та оцінка соціальних проектів. Соціальне 

прогнозування та експертиза проектів. 

Змістовий модуль 2. Фандрайзингова діяльність у практичній 

соціальній роботі 

 

Тема 5. Фандрайзинг: зміст поняття, основні характеристики. 

Становлення фандрайзингу, як професійної діяльності: історичний контекст 

та ціннісні, етичні норми 

Тема 6.Нормативно-правове забезпечення фандрайзингової 

діяльності: національні та міжнародні норми 

Тема 7. Етапи розробки фандрайзинової кампанії, як інструменту 

залучення ресурсів. Фінансовий супровід фандрайзингової діяльності 

Тема 8. Аналіз провідних вітчизняних та міжнародних кейсів 

файндрайзингових кампаній 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усьог

о  

у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Соціальне проектування у соціальній роботі 

Тема 1. Соціальне 

проектування як 

вид соціальної 

діяльності. 

Типологія 

соціальних 

проектів 

7 1  

 

 

 

 

 

 

2 

 6      

Тема 2. Технологія 

розробки 

соціального 

проекту 

11 1  8      

Тема 3.Управління 

соціальними 

14 2 2  10      
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проектами 

Тема 4. Моніторинг 

та оцінка 

соціальних 

проектів. Соціальне 

прогнозування та 

експертиза 

проектів 

14 2 2  10      

Разом за змістовим 

модулем 1 

46 6 6  34      

Змістовий модуль 2. Фандрайзингова діяльність у практичній 

соціальній роботі 

 

Тема 5. 

Фандрайзинг: зміст 

поняття, основні 

характеристики. 

Становлення 

фандрайзингу, як 

професійної 

діяльності: 

історичний 

контекст та 

ціннісні, етичні 

норми 

9 1 2 
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Тема 

6.Нормативно-

правове 

забезпечення 

фандрайзингової 

діяльності: націона

льні та міжнародні 

норми 

9 1 2  6      

Тема 7. Етапи 

розробки 

фандрайзинової 

кампанії, як 

інструменту 

залучення ресурсів. 

Фінансовий 

супровід 

фандрайзингової 

діяльності 

14 2 2  10      

Тема 8. Аналіз 12 2 2  8      
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провідних 

вітчизняних та 

міжнародних 

кейсів 

файндрайзингових 

кампаній 

Разом за змістовим 

модулем 2 

44 6 8  30      

ІНДЗ*           

Усього годин 90 12 14  64      

* – за наявності 

5. Теми практичних  занять 

№ 

з/

п 

Назва теми Кількість 

годин 

   

   

   

 

 

6. Теми семінарських занять 

№ 

з/

п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Соціальне проектування: сутність, типологія 1 

 Технологія розробки соціального проекту   1 

2 Управління соціальними проектами, моніторинг 

та експертиза. 

2 

 Моніторинг та оцінка соціальних проектів. 

Соціальне прогнозування та експертиза проектів 

2 

3 Фандрайзинг: зміст, становлення та нормативно – 

правове забезпечення 

2 

4 Етапи розробки фандрайзингової кампанії та 

фінансовий супровід діяльності, аналіз 

міжнародного досвіду 

2 

 Представлення соціальних проектів  2 

 Програма фандрайзингової кампанії 2 

Всього 14 

 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   
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8. Самостійна робота 

 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – написання рефератів, ессе. 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Не передбачено 

10. Методи навчання 

 

1. Лекція (пояснення, розповідь, презентація, бесіда) 

2. Семінарські заняття (індукція, дедукція, пошук інноваційних 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

1 Ініціювання соціального проекту 3 

2 Планування діяльності по проекту 3 

3 Методичні підходи до здобуття грантів 3 

4 Написання проектної заявки 3 

5 Каталог основних організацій  -  донорів 3 

6 Джерела фінансування НДО 3 

7 Оцінка ризиків у проектній роботі 3 

8 Стейкхолдери, бенефеціари та цільова група у 

соціальному проектуванні 

3 

9 Вимірювання соціального впливу проекту 3 

10 Основи фінансового менеджменту у проектній роботі 

соціальної сфери 

3 

11 Соціально – проектна діяльність як освітня технологія 3 

12 Інструменти оцінки ефективності розробки та реалізації 

соціальних проектів 

3 

13 Проектування як технологія розвитку організаційної 

культури соціальної установи 

3 

14 Особливості фінансування соціальних проектів в Україні 3 

15 Соціально – орієнтовані НДО як субєкти 

фандрайзингової діяльності 

4 

16 Краудсорсинг і краудфандинг 3 

17 Принципи і правила організації і проведення 

фандрайзингових і краудсорсингових кампаній у 

соціальній сфері 

3 

18 Інтернет – технології в фандрайзингу та краудсорсингу 4 

19 Розробка соціального проекту 4 

20 Розробка проекту фандрайзингової/ краудсорсингової/ 

краудфандингової капманії для конкретної органіхації 

проекта/організації  

4 

 Разом  64 
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підходів, дискусія). 

3. Самостійна робота (самостійне опрацювання літературних джерел та 

нормативних документів, підготовка тез за темою кваліфікаційної роботи 

магістра, презентація та публічний захист) 

 

11. Методи контролю 

 

 Поточний контроль, підсумковий контроль. Перевірка розуміння 

студентами теоретичного та практичного програмного матеріалу в цілому, 

здатність творчо використовувати накопиченні знання та вміння. 

 При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та 

підсумковий контроль з використанням таких методів як усне та письмове 

опитування,  вирішення завдань та практичних задач (ситуативних задач, 

кейсів), тестування. 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

 

1. Аналіз провідних вітчизняних та міжнародних кейсів 

файндрайзингових кампаній 

2. Бюджет проекту: структура, основні розділи, статті витрат 

3. Види фондів 

4. Визначення та управління ризиками проекту 

5. Визначення тематики соціального проекту. Усвідомлення та 

формулювання практичної проблемної ситуації 

6. Вимірювання соціального впливу проекту 

7. Вимірювання соціального впливу проекту  

8. Відмінності фандрайзингу та спонсорінгу 

9. Гранти та види грантової підтримки. грантодаючі організації 

10. Джерела фінансування НДО 

11. Джерела фінансування соціального проекту 

12. Етапи розробки фандрайзинової кампанії, як інструменту 

залучення ресурсів. Фінансовий супровід фандрайзингової діяльності 

13. Етапи управління проектом 

14. Життєвий цикл проекту та проектна команда 

15. Звітність по проекту( аналітичний, фінансовий, додатки) 

16. Значення супроводжуючих документів проекту 

17. Ініціювання соціального проекту 

18. Інструменти оцінки ефективності розробки та реалізації 

соціальних проектів 

19. Інтернет – технології в фандрайзингу та краудсорсингу 

20. Каталог основних організацій  -  донорів 

21. Краудсорсинг і краудфандинг 

22. Маркетинг в управлінні проектами  

23. Методичні підходи до здобуття грантів 
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24. Моніторинг та оцінка соціальних проектів.  

25. Написання проектної заявки 

26. Нормативно-правове забезпечення фандрайзингової 

діяльності: національні та міжнародні норми 

27. Основи фінансового менеджменту у проектній роботі соціальної 

сфери 

28. Основні форми та методи фандрайзингу 

29. Особливості визначення цілей та результатів проекту. «Дерево 

проблем» 

30. Особливості написання проектних заявок 

31. Особливості презентації соціального проекту 

32. Особливості розробки плану реалізації проекту 

33. Особливості фінансування соціальних проектів в Україні 

34. Оцінка ризиків у проектній роботі 

35. Планування діяльності по проекту 

36. Принципи і правила організації і проведення фандрайзингових і 

краудсорсингових кампаній у соціальній сфері 

37. Проектування як технологія розвитку організаційної культури 

соціальної установи 

38. Розробка проекту фандрайзингової/ краудсорсингової/ 

краудфандингової капманії для конкретної організації проекта/організації  

39. Розробка соціального проекту 

40. Роль керівника та спонсора у проекті  

41. Соціальне прогнозування та експертиза проектів. 

42. Соціальне проектування як вид соціальної діяльності.  

43. Соціально – орієнтовані НДО як субєкти фандрайзингової 

діяльності 

44. Соціально – проектна діяльність як освітня технологія 

45. Поняття «фандрайзинг» його сутність та значення 

46. Становлення фандрайзингу, як професійної діяльності: 

історичний контекст та ціннісні, етичні норми Поняття «фандрайзинг» його 

сутність та значення 

47. Стейкхолдери, бенефеціари та цільова група у соціальному 

проектуванні 

48. Стратегічна роль проектів в управлінні компанією 

49. Сутність соціального проектування, класифікація соціальних 

проектів 

50. Технології роботи зі спонсорами та благодійниками 

51. Технологія розробки соціального проекту 

52. Типологія соціальних проектів 

53. Управління виконанням проекту для зменшення негативного 

впливу «факторів Мерфі». 

54. Управління командою/персоналом проекта 

55. Управління комунікаціями проекту 
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56. Управління проектами у системі взаємодії влади та 

некомерційних організацій 

57. Управління ресурсами проекту 

58. Управління якістю проекту 

59. Фандрайзинг та форми фінансової підтримки некомерційних 

організацій 

60. Фандрайзинг: зміст поняття, основні характеристики.  

61. Функції управління проектом 

62. Цільова аудиторія та бенефеціари соціального проекту, принципи 

роботи з цільовою аудиторією. 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 Поточний контроль Модульний 

контроль 1 

Модульний 

контроль 2 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль3 

20 30    50 100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Конспект лекцій з дисципліни.  

3. Плани семінарських занять. 

4. Тестові завдання з дисципліни. 

5. Завдання для підсумкового контролю знань.  

 

14. Рекомендована література 

Основна 

1. Автономов А.С. Оценка в социальном проектировании. Методическое 

пособие / А. С. Автономов, Н. Л. Хананашвили [под общ. ред. А. С. 

Автономова]. — М. : Нац. Ассоц. благотворит. орг-ций,2010. — 150 с. 
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2. Азарова Т.В., Абрамов Л.К. Фандрейзинг для НДО. – ЦПТІ, 

Кіровоград, 2003.– 84с. 

3. Безпалько О.В. Соціальне проектування: Навчальний посібник / 

О.В.Безпалько. – К., 2010. – 127 с. 

4. Вейс Д. 5 стадий управления проектом: практическое руководство по 

планированию и реализации. / Джозеф Вейс., 1992. 

5. Горовая В.В. Практическое пособие по краудфандингу / под ред. Ф.В. 

Мурачковского. — М., 2016. — 125с. 

6. Грантрайтинг : метод. рек. для органів публічної влади щодо написання 

проектних заявок / [під заг. ред. О. Кулініча ; 2-ге вид., доп. і перероб.]. 

— Харків: Золоті сторінки, 2015. — 116 с. 

7. Євдокимова І.А. Соціальне проектування та фандрайзинг у соціальній 

роботі: Навчально-методичні матеріали для студентів. - Х.: 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010. – 59 

с. 

8. Ключик О., Комаровський В., Косцєлецький П. та ін. П’ять вдалих 

кроків до європейського проекту: посібник. – Варшава, 2009. – 98 с. 

9. Кулинич О. В. Грантрайтінг: методичні рекомендації для органів 

публічної влади щодо написання проектних заявок. / О. В. Кулинич. – 

Харків: Регіональний центр міжнародних проектів і програм, 2013. 

10. Куц С. Фандрайзинг АВС : посіб. для початківців / С. Куц. — Київ : 

Центр філантропії, 2008. —92 с. 

11. Логико-структурный подход в управление проектами. — СПб. : Ин-т 

инноватики. — 2010. —20 с. 

12. Михайлова Т.А. Фандрайзинг в социальной работе: Учебное пособие / 

Т.А. Михайлова. – М.: МГППУ, 2019. – 166 с. 

13. Методичний посібник для розробників проектів інфраструктурного 

розвитку об’єднаних територіальних громад. — Київ : Мінрегіон, 2016. 

— 60 с. 

14. Муніципальний фандрейзінг: Залучення позабюджетних фондів для 

реалізації програм місцевого економічного розвитку. Матеріали 

Західно-українського наукового центру, Фундація США – Україна. – 

(2006). 

15. Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних 

проектів/ О.О. Яременко, О.Р. Артюр, О.М. Балакірєва та ін. – К.: 

Державний центр соціальних служб для молоді; Державний інститут 

проблем сім’ї та молоді, 2002. – 123 с 

16. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: 

підручник / Зазаг. ред. Л. В. Ноздріної. – К.: Центр учбової літератури, 

2010. – 432 с. 

17. Основи грантрайтингу та управління проектами в публічній сфері : 

метод. рек. для органів влади та недерж. орг-цій / Авт. кол.: В.В. 

Белявцева, А.І. Гнатенко, О.С. Зінченко та ін. ; за заг. ред. О.В 

Кулініча. — Харків : Золоті сторінки, 2017. — 148 с. 

18. Посібник з проведення конкурсів проектів ОГС за державного 
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фінансування (український та міжнародний досвід) / Київ: Ваіте, 2017. 

– 198 с. 

19. Пошук гранту: як і де знайти гроші на власний проект. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: h. p://studway.com.ua/poshuk-

grantu/. 

20. Рач В. А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій 

регіонального розвитку: навч. посіб. / В. А. Рач, О.В. Россошанська, 

О.М.Медведєва; за ред. В.А. Рача. – К. «К.І.С.», 2010. – 276 с. 

21. Социальные технологии и проектирование. Учеб.пособие для высших 

учебных заведений / М.В. Бирюкова; Нар.укр.акад. – Х.– 400 с. 

22. Управління проектами: навчальний посібник / Уклад. Л.Є. Довгань, 

Г.А.Мохонько, І.П Малик. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 

с. 

23. Фандрейзинг. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого 

самоврядування /О.Кобзарев / Асоціація міст України – К., ТОВ 

«ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 84 с. 

24. Чернявска О.В. Фандрайзинг : навч. посіб. / О.В. Чернявська, А.М. 

Соколова. — Київ : Центр учбової л-ри, 2013. — 188 с. 

 

 
Додаткова 

1. Жезьнік Ґ. Європейські фонди для самоврядування України — як 

правильно управляти європейським проектом / Ґ. Жезьнік, І. 

Кульчицький, В. Монкєвіч. — Варшава, 2008. — 138 с. 

2. Чотири кроки до успіху: посiбник з менеджменту для неурядових 

органiзацiй /Упор. В. Меленівська. – Творчий центр «Каунтерпарт». – 

К.: «МАКАР», 2005.– 248с. 

 

15. Електронні інформаційні ресурси 

 

1. 10 рекомендаций для успешного привлечения финансирования 

https://www.devex.com/news/10-tips-to-successful-fundraising-78716 

2. Институт фандрейзинга http://www.institute-of-

fundraising.org.uk/guidance/ 

3. Как нанять консультанта по развитию? 

http://www.tools4dev.org/resources/how-to-hire-a-consultant-in-development-aid/ 

4. Как написать предложение. В данной публикации объясняются 

понятия, используемые при написании предложений. 

http://www.fundsforngos.org/how-to-write-proposal/  

5. Кращі практики АМУ [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: h. p://www.auc.org.ua/practic. 

6. Логико-структурный подход, Грета Йенсен (Greta Jensen), 

Руководство, декабрь 2013 

годаhttps://www.bond.org.uk/data/files/resources/49/The_logical_framework_approach_How_

To_guide_February_2013.pdf 

https://www.devex.com/news/10-tips-to-successful-fundraising-78716
http://www.institute-of-fundraising.org.uk/guidance/
http://www.institute-of-fundraising.org.uk/guidance/
http://www.tools4dev.org/resources/how-to-hire-a-consultant-in-development-aid/
http://www.fundsforngos.org/how-to-write-proposal/
https://www.bond.org.uk/data/files/resources/49/The_logical_framework_approach_How_To_guide_February_2013.pdf
https://www.bond.org.uk/data/files/resources/49/The_logical_framework_approach_How_To_guide_February_2013.pdf


 

 13 

7. Метод експертних оцінок. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: h. 

p://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0

%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%

B8%D1%85_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA. 

8. Методические рекомендации по написанию предложений для 

общественных организаций: как написать хорошее предложение. В статье 

обращается внимание на важность четко сформулированной идеи проекта. 

http://www.fundsforngos.org/.../proposal-writing-techniques-.../  

9. Написание предложений для получения финансирования. В 

данном руководстве приведены рекомендации по поиску спонсоров и методы 

разработке предложений в малых командах. 

http://www.civicus.org/view/media/Writing%20a%20funding%20proposal.pdf  

10. Образовательная лаборатория. Краткий курс по написанию 

предложений. Пошаговое руководство о том, как написать предложение и 

начать привлекать средства. В докладе описывается структура предложения 

и даются советы относительно того, что следует включать на каждом из 

этапов процесса и как собрать необходимую информацию. 

http://foundationcenter.org/.../tutor.../shortcourse/prop1_print  

11. Привлечение благотворительных фондов: рекомендации для 

директоров и доверенных лиц 

https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/pgt/charbullet/bullet8.ph

p 

12. Принципы разработки проекта http://www.projects-

direct.net/design-principles.html 

13. Развитие навыков для общественных организаций. Написание 

проектного предложения.http://documents.rec.org/publications/ProposalWriting.pdf  

14. Розробка концептуальної ноти проекту. Практичний посібник. 

[Електронний ресурс] //Проект Європейського Союзу. Підтримка 

регіонального розвитку в Україні. – Режим доступу до ресурсу: h. 

p://surdp.eu/uploads/fi 

les/SURDP_Manuals/Project_Concept_Development_Manual_UA.pdf. 

15. Руководство по написанию грантовых предложений. Сайт 

предоставляет краткое и лаконичное руководство по написанию грантовых 

предложений. В нем раскрываются некоторые термины и понятия, а также 

содержатся советы по подбору «правильных» людей для написания 

предложений и указания о том, как избежать распространенных ошибок.  
http://www.arc.gov/funding/HowtoWriteaGrantProposal.asp 

16. Руководство по планированию и написанию предложений. В 

докладе приводятся ссылки на справочные материалы. Рассматривается два 

типа проектных предложений: краткие письма с предложениями к частным 

фондам и объемные грантовые предложения для привлечения 

государственного финансирования. В докладе также содержатся полезные 

указания о том, как найти подход к нужным людям. 
http://www.oema.us/files/Gude_to_Grant_Writing.pdf 

http://www.fundsforngos.org/.../proposal-writing-techniques-.../
http://www.civicus.org/view/media/Writing%20a%20funding%20proposal.pdf
http://foundationcenter.org/.../tutor.../shortcourse/prop1_print
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/pgt/charbullet/bullet8.php
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/pgt/charbullet/bullet8.php
http://www.projects-direct.net/design-principles.html
http://www.projects-direct.net/design-principles.html
http://documents.rec.org/publications/ProposalWriting.pdf
http://www.arc.gov/funding/HowtoWriteaGrantProposal.asp
http://www.oema.us/files/Gude_to_Grant_Writing.pdf
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17. Руководство по разработке проектов. Подробное руководство, 

финансируется Международной организацией труда ООН 

(МОТ).http://www.ilo.org/.../down.../coopafricaprojectdesignmanual.pdf  

18. Guidance note on how to do stakeholder analysis of aid projects and 

programmes – London,1993. – (UK Department for International Development). 

WBS [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: h. 

p://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure. 

19. MoSCoW method. [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: h. p://en.wikipedia.org/wiki/MoSCoW_method. 

20. One Page Project Management [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: h. ps://www.oppmi.com/download-project-manager.cfm. 

21. Prince2 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: h. 

p://uk.wikipedia.org/wiki/Prince2#.D0.86.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.96.D1.8F

. 

http://www.ilo.org/.../down.../coopafricaprojectdesignmanual.pdf

