
Тема 4 НАПИСАННЯ ГРАНТОВОЇ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ 
 

Методичні вказівки: с. 20-24 

Теоретичні питання 

4.1 Початок роботи над проектною заявкою.  

4.2 Структура проектної заявки 

4.3 Стиль написання.  

4.4 Логічна таблиця для підсумкового самоконтролю.  

Практичне заняття 14.04.20 

Завдання №2,3, 4, 5,6 

Використання он-лайн платформи для складання CV 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose 

 

 

Практичне заняття 21.04.20 

Завдання №1, формування бюджету для проекту Ж.Моне модуль, формування 

бюджету згідно завдання 

Практичне заняття 28.04.20 

Побудова структурно-логічної таблиці за проектом згідно варіанту завдання. 



Завдання 2 

Сurriсulum vitae: сутність та загальна характеристика. Скласти власне CV 

для участі в проекті. 

Завдання 3 

Максимальна сума гранту, що може бути надана, складає 30000 євро; вона може 

покривати 75% загальної вартості проекту. Визначте, максимальну величину 

бюджету проекту та величину власного внеску організації.  

Завдання 4 

Сума гранту, що може бути надана грантодавцем для реалізації проекту, 

становить 50 тис. грн. Власний внесок організації  повинен бути не менше 20% 

загальної суми проекту. Визначити величину власного внеску та загальну суму 

фінансування проекту. 

Завдання 5 

Сформулюйте коректно продуктивні завдання (табл. 1) 

Таблиця 1 – Продуктивні завдання 

Неправильно  Правильно  

Публікація книги про права людини  

Підключення школи до мережі 

Інтернет 

 

Публікація інформаційного 

роздаткового поліграфічного 

матеріалу 

 

Провести школу з соціального 

підприємництва 

 

Провести турнір з середньовічного 

бою 

 

Підтримати фінансово дітей-сиріт 

учасників АТО 

 

 

Завдання 6 

Сформулюйте коректно якісні завдання (табл. 2) 

Таблиця 2 – Якісні завдання 

Неправильно  Правильно  



Підвищити обізнаність дітей щодо 

Цілей сталого розвитку 

 

Поліпшення навичок менеджерів 

комерційних структур 

 

Підвищити рівень знань студентів в 

сфері соціального підпрємництва 

 

 

Завдання 1 Тестові завдання* ** 

1. Короткий, не більше 1 сторінки, виклад проекту, в якому повторюються всі 

частини повної заявки – це: 

a. вступ 

b. супровідний лист 

c. резюме 

d. анотація 

2. Візитною карткою проекту служить: 

a. супровідний лист 

b. резюме 

c. титульний лист 

d. анотація 

3. Частина заявки, де міститься інформація про організацію-заявницю та тих, 

хто її підтримує: 

 

a. вступ 

b. резюме 

c. анотація 

d. супровідний лист 

4. В даний час відбувається заміна автобіографії, прийнятої у вітчизняному 

документообігу, на західний варіант: 

a. супровідний лист 

b. резюме 

c. анотація 



d. рекомендаційний лист 

 

5. Лист від колег, спеціалістів, в яких дається характеристика здібностей 

заявника, ступінь знайомства з рекомендованим, характеристика професійних 

якостей, опис здібностей, особисті якості – це: 

a. супровідний лист 

b. резюме 

c. лист підтримки 

d. рекомендаційний лист 

 

6. Розділ «Очікувані результати» повинен містити розподіл змісту на кілька 

складових, а саме: 

А) продукти, наслідки, довгостроковий ефект; 

Б) продукти; результати; прибутки; 

В) витрати, доходи, прибутки; 

Г) витрати; кількість бенефіціарів. 

 

7. короткострокові цілі стосуються  

А) усього суспільства; 

Б) цільових груп проекту; 

В) охоплюють понад цільові групи проекту. 

8. Який розділ НЕ є складовою частиною проектної заявки?  

Анотація  

Методологія  

Кульмінація  

Моніторинг  

Бюджет  

9. В описі фінансової сталості проекту йдеться про…  

Те, що кошти проекту будуть надходити у валюті, отже, будуть захищені від 

інфляції  



Те, що фінансування всіх заходів проекту відбуватиметься стабільно, у 

визначені графіком терміни  

Наявність стабільних джерел фінансування, за рахунок яких будуть 

підтримуватись надбання проекту після його завершення  

Наявність стабільних джерел фінансування, за рахунок яких буде 

забезпечений власний фінансовий внесок у бюджет проекту  

немає відповіді  

 

10. Якою може бути максимальна сума бюджету проекту, якщо, відповідно до 

умов грантового конкурсу, максимальна сума гранту може становити 100 тис. 

грн, а обсяг співфінансування повинен знаходитися в межах від 10% до 50% від 

вартості проекту?  

90 тис. грн  

100 тис. грн  

110 тис. грн  

150 тис. грн  

200 тис. грн  

 

*https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AUC+CDP101+2017_T1/info 

** Чернявська О. В., Фандрайзинг. Навч. посіб. – 2-е вид., з доопрац. та допов. / 

О. В. Чернявська, А. М. Соколова – К. :  Алерта, 2015. – 272 с.  

 

 


