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ПРАВИЛО «ТРЬОХ»
Omne trium perfectum Lat 3



fund – кошти, фінансування, 

raise – піднімати, добувати, збирати

ФАНДРАЙЗИНГ03



ФАНДРАЙЗИНГ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ

1.

це пошук 
додаткових 
ресурсів для 
реалізації 
навчальних, 
наукових, 
інноваційних і 
інших проектів.

2.

наука про успішне 
переконання 
інших у тому, що 
діяльність 
університету 
заслуговує уваги і 
підтримки

3.

внески (благодійні 
внески) на 
конкретну мету 
шляхом 
проведення 
різного роду 
заходів
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Джерело: Сацик В.И. Детерминанты глобальной конкурентоспособности университетов: в поиске эффективной стратеги
и развития высшего образования на Украине // ж-л “Вопросы образования” (Высшая школа экономики, Москва). 2014. 

№ 1. – С. 134-161

http://vo.hse.ru/2014--1/117869401.html


ФОРМИ ФАНДРАЙЗИНГУ
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Грантовий

• державне кредитування на 
навчання у провідних 
зарубіжних ЗВО

• стипендії на навчання у 
провідних вітчизняних ЗВО

•міжнародна допомога

Благодійницький

•кошти благодійних фондів

• членські внески

• плата за навчання

• волонтерство

• пожертви на заходах

Партнерський 
(комерційний)

• кошти, отримані від надання 
додаткових освітніх послуг 

• залучені кошти: банківського та 
небанківського кредитування 

• спонсорські кошти 

• плата за навчання

• крауфандинг

• кошти батьківського внеску

• продажі та комерційна 
діяльність 

https://image.slidesharecdn.com/nickolska-170703085956/95/-5-638.jpg?cb=1499072567


КРАУДФАНДИНГ (НАРОДНЕ ФІНАНСУВАННЯ)
це залучення до фінансування проекту великої кількості людей, зацікавлених у його реалізації 8

Реалізація проекту:
1. Вибрати одну з краудфандінгових

платформ і зареєструватися.
2. Створити свій проект.
3. Встановити суму, яку Ви хочете зібрати. 
4. Призначити винагороду своїм інвесторам. 
5. Встановити період часу, протягом якого

гроші повинні бути зібрані.
6. Зайнятись просуванням. 

Джерело: http://forbes.net.ua/ua/explain/startup_and_business/13716
47-yak-realizuvati-proekt-za-dopomogoyu-kraudfandingu



КРАУДФАНДИНГ
9Чи підходить краудфандинг для мого проекту?

01

02

03

Чому хтось захоче фінансувати 

Ваш проект?

Ви точно знаєте, яка сума грошей 

Вам потрібна?

Чи достатній у Вас соціальний капітал 

для успішного маркетингу?



ЕФЕКТИВНІСТЬ КРАУДФАНДИНГУ

Ціна

10

Якість

Унікальність

2008 = 750 млн $
80% - 200$

4 млн. жертвувальників



11

ЛЮДИ дают ЛЮДЯМ для ЛЮДЕЙ
ФАНДРАЙЗИНГ



- це комплекс заходів, які здійснюються для 
досягнення чітко визначених цілей впродовж
відведеного часу і за допомогою призначених
на це фінансових ресурсів (бюджету). 

ПРОЕКТ = ГРАНТ01



ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ

Генерування та 
формулювання

проекту 

Планування проекту

Виконання плану

Завершення проекту 
та його оцінка

життєвий цикл проекту

Все геніальне – є дуже простим.
Варіант: Все повинно бути викладено так   
просто, як тільки можливо, але не простіше.
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%AD%D0%B9%
D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD



ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ
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СТАНДАРТНИЙ ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ ПОСЛІДОВНІСТЬ НАПИСАННЯ ЗАЯВКИ

Резюме проекту Опис проблеми 

Опис проблеми Цілі та завдання

Цілі та завдання План реалізації

План реалізації Очікувані результати 

Бюджет Бюджет

Очікувані результати Резюме проекту



УНІВЕРСАЛЬНА ФОРМА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ
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1. Резюме заявки

2. Вступ

3. Постановка проблеми

4. Мета та завдання проекту 

5. Діяльність

6. Аудиторія

7. Очікувані результати

8. Моніторинг та оцінка

9. Фінансування по закінченні

10. Графік реалізації проекту 

11. Бюджет 

12. Додатки

Джерело: Ольга Нікольська, Інститут Професійного Фандрайзингу, 26.06.17



МЕТА ПРОЕКТУ – ЙОГО КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
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УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА ПРОЕКТУ
ПРОЕКТ
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЯВКИ ПРОЕКТУ

Хто? Що?
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TED talk by Simon Sinek, 2010 “How Great Leader Inspire Action

Проект

Резюме проекту ЩО треба змінити

Опис проблеми ЧОМУ треба змінювати

Цілі та завдання ЩО є основним

План реалізації

Методи

ЯК       треба змінювати
ХТО       є отримає або буде 

користуватись змінами
ЧОМУ треба змінювати

Бюджет ЯК розподілити кошти проекту

Очікувані результати ЯК оцінюється  проект

Контакти ХТО є відповідальним

Чому? Як?



ПРЕЗЕНТАЦІЯ02
1. В чому суть вашої промови? 

2. Що важливе хотіли б донести? 

3. Яке коротке резюме ви хотіли б залишити

в головах людей, до яких звертаєтесь?



Формати презентацій 81 https://uxevent.com/kopilka-formatov-sobytij-soberem-polnuyu-entsiklopediyu-formatov/
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конференція

форум

наукова конференція

галузева / професійна ко

нференція

рефорум (reforum)

TED І TEDX

анти-конференція 

нетворкінговая конфере

нція

прес-конференція

печа-куча (pechakucha)

бізнес-сніданок

тематичний сніданок

дебати

кейси (case studies)

ділові ігри

рольові ігри

ігрові симуляції

лекція

діалог

панельна дискусія

сесія питань-відповідей

симпозіум

групова дискусія

робота в малих групах

мозковий штурм (брейн

штормінг)

експертна група

вебінар

онлайн-конференція

шоу історій

технологія відкритого 

простору (open space

technology)

пікнік

мітап (meetup)

клуб за інтересами

виставка 

навчалка

марафон

чемпіонат, турнір

бесіди біля каміна (firesi

de chat)

акваріум

демонстрація / демо-

зустріч 

фокус-група 

фасилітація дегустація 

аукціон

німий аукціон / silent

auction

фестиваль 

конвент 

відкритий мікрофон 

свято

концерт

карнавал

бізнес-вечеря 

вечірка ідей



ЕФЕКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Правило «трьох «С»: сенс, структура, стиль.
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Створіть історію (Інстру
менти для завоювання

аудиторії)

• Сценарій. 

• Текст, буліти, заголовки, ре

квізит і т.д.

• метафори і аналогії. 

Створіть переживання
(Секрети захоплюючої

презентації)

• Превага зображень. 

• Цифри. 

• Розваги. 

• Момент «Вау!»

Вдосконалюйтесь і 

тренуйтесь (харизма, управ
ління   промовою, природні

сть,     мова тіла)

• індивідуальність

• зоровий контакт

• Жестикуляція

• гучність мови, пристрасть

• Правило 10 хвилин



IGNITE TALK 

• 20 слайд - 15 секунд

• 5 хв

• глибоке, контентне, з проблемою, рішенн

ям і спонуканням до дії або інструкцією.

• Сиэтл 2006 

• Печа-Куча (Pecha Kucha) 20x20=6.40

• http://www.ignitetalks.io/videos/what-s-the-

problem-with-private-nudity
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Презентація «запальна промова»



Олена Ковальчук

o.kovalchuk@lntu.edu.ua

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


