
Grant Management Sport Academy 

ОСІНЬ – ЗИМА 2019 (вересень-грудень)  

Семінари будуть проходити по суботах 

Початок 21 вересня 2019 року  
 

Номер 
модуля 

Тема Час Спікери 

1 21 вересня 2019 року 
Основи ефективного фандрейзингу для сфери спорту: 
меценати, спонсори, політичні партії, ресурси міжнародної 
технічної допомоги, бюджетне фінансування 

 
4,5 

години 

 
Ткачев, 
Кулінич 

Історія успіху: Street Cultures (Єгор Матюхін) 0,5 
години 

 

2 28 вересня 2019 року 
Введення в грантрайтінг. Види проектів. Особливості проектів в 
публічній сфері (м'які і тверді проекти і т.д.). Життєвий цикл 
проекту. Відмінність між проектом та проектної заявки. 

 
2,5 

години 

 
Ткачев 

Грантове фінансування проектів. Інформаційні ресурси для 
пошуку фінансування. Міжнародна технічна допомога. Види 
донорів. Типи конкурсів (тематика, географія, учасники, терміни, 
механізм прийняття рішень і т.д.) 

2 години 

Історія успіху: Федерація футболу України - проект "Відкриті 
уроки футболу" (Кривенцова) 

0,5 
години 

 

3 5 жовтня 2019 року 
Особливості підготовки проектів для бюджету участі 

2,5 
години 

Кулінич 

Краудфандінг і соціальне підприємництво 2,5 
години 

Дружиніна 

4 12 жовтня 2019 року 
Формування проектного партнерства 

2,5 
години 

Казусь 

Формування команди проекту 2,5 
години 

Ляховецький 

Історія успіху: спонсорство/меценатство   

5 19 жовтня 2019 року 
Ефективна презентація проектних ідей 

5 годин Ляховецький 

6 26 жовтня 2019 року 
Ідентифікація проблеми. Дерево проблем і дерево рішень. 
Цілі, завдання та очікувані результати проекту 

5 годин Кулінич 

7 2 листопада 2019 року 
Планування ресурсів та витрат. Розробка бюджету проекту. 
Особливості фінансових взаємин з міжнародними донорами 

3 години Казусь 

Розбір практичних кейсів з бюджетування 2 години 

8 9 листопада 2019 року 
План реалізації проекту. Діаграма Гантта. Метод критичного 
шляху. Матриця відповідальності. 

2,5 
години 

Кулінич 

Моніторинг та оцінювання проекту. Визначення 
результативності та ефективності проекту. Види оцінювання. 

2,5 
години 



Планування моніторингу та оцінювання. 

9 16 листопада 2019 року 
Тренінг креативності для проектних менеджерів 

5 годин Кулінич 

10 23 листопада 2019 року 
Секрети підготовки якісної проектної заявки (назва проекту, 
особливості оформлення окремих компонентів проектної заявки, 
інформація про заявника, ризики і допущення, додатки). Методи 
самоперевірки проектних заявок. 

3 години Ткачев 

Підсумкова звітність по проекту 2 години 

11 30 листопада 2019 року 
Практичне заняття по розробці проектної заявки 

3 години Кулінич, 
Ткачев, 
Казусь 

Краш-тест 2 години 

бонус 7 грудня 2019 року 
Відео трансляції - вебінари з донорами (Erasmus +, ...) 

2-3 
години 

Ткачев 

 
 

14 грудня 2019 року 
VII спортивний форум 

  

 

Лекційний матеріал (теорія) 

Тренінгові заняття (практика) 

Історії успіху/інші практичні приклади 

 

 


