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Опис дисципліни 

Дисципліна є вибірковою складовою навчального плану. Як вибіркова 

складова, вивчення дисципліни дозволить здобувачу сформувати індивідуальну 

Обосвітню траєкторію.сяг дисцип ліни: 4 кредити ЄКТС/120 годин 

Мова викладання: українська 

Під час вивчення даної дисципліни здобувачі отримують знання та навички, зокрема щодо 

пошуку актуальних грантових можливостей від міжнародних, національних, регіональних фондів 

та програм; логічного мислення та розроблення релевантних пропозицій щодо залучення 

грантових ресурсів від донорів на бізнес-проєкти, стартапи, проєкти економічного розвитку і т.п; 

володіння практичним інструментарієм розроблення якісних проєктних пропозицій на участь у 

грантових конкурсах задля отримання грантової підтримки від грантодавців; володіння 

методикою вирішення оперативних і тактичних проблем у сфері підприємницької діяльності, 

залучаючи міжнародну технічну та фінансову допомогу від іноземних донорів; організації роботи 

суб’єктів підприємництва по роботі над залученням альтернативних, безоплатних, грантових 

ресурсів для бізнес-проєктів, стартапів та проєктів економічного розвитку. Завершується 

вивчення дисципліни формуванням цілісного уявлення стосовно грантових можливостей в 

Україні. 

Зміст дисципліни 
Тема 1. Сутність і види, завдання і роль грантових можливостей. Фінансові та технічні ресурси 

Тема 2. Види грантових інструментів. Правила пошуку грантових можливостей 

Тема 3. Вироблення стратегії проєкту та формування проблематики проєкту для грантових 

конкурсів підприємств оптової торгівлі 

Тема 4. Правила формування стратегічної мети, конкретних цілей та завдань проєкту для 

отримання грантового фінансування 

Тема 5. Структура цільової аудиторії грантового проєкту. Ключові учасники 

Тема 6. Методи формування календарного плану впровадження дій грантового проєкту та його 

структура 

Тема 7. Попередня оцінка ризиків та стратегія їх управління впродовж реалізації грантового 

проєкту 

Тема 8. Правила формування результатів проєкту. Структура результатів грантового проєкту 

Тема 9. Механізми моніторингу, оцінки та аудиту грантових проєктів 

Тема 10. Стратегія забезпечення сталості результатів проєкту та плани масштабування по 

завершенню реалізації грантового проєкту 

Тема 11. Основні підходи до формування комунікаційної стратегії грантового проєкту 

Тема 12. Фінансова частина проєкту. Правила формування кошторису 

Вид підсумкового контролю - залік. 


