
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПІДГОТОВКА ГРАНТОВИХ ЗАЯВОК: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» 

 

Вид програми підвищення 

кваліфікації (освітня, 

освітньо-професійна, 

професійна, навчальний 

модуль, спецкурс, семінар, 

семінар-практикум, тренінг 

тощо) 

Навчальний модуль (спецкурс, семінар-практикум) 

Н3.М5 

Назва (освітньо-професійної 

програми, навчального модуля, 

спецкурсу, семінару, 

практикуму, тренінгу тощо) 

Спецкурс «Підготовка грантових заявок: теорія та 

практика» 

Автор(-и) / розробник(-и) Андрущак Назарій Анатолійович 

Категорія(-ї) слухачів Науково-педагогічні працівники університету (ЗВО) 

Вимоги до слухачів 1. Знання англійської мови. 

2. Ідея для підготовки власної проєктої пропозиції за 

профілем своєї наукової роботи. 

 

Максимальна кількість 

слухачів на курсі 

30 осіб 

Мета та завдання (освітньо-

професійної програми, 

навчального модуля, 

спецкурсу, семінару, 

практикуму, тренінгу тощо) 

Мета спецкурсу полягає в засвоєнні теоретичних 

основ та отриманні практичних навичок підготовки 

проєктних пропозицій для пошуку можливостей 

фінансування власної науково-дослідної роботи. 

 

 У результаті засвоєння навчального матеріалу 

слухачі зможуть: 

- розуміти методи та підходи підготовки проєктних 

пропозицій; 

- використовувати отримані можливості для аналізу 

сильних і слабких сторін, фінансових аспектів та 

інтелектуальної власності в проєктних пропозиціях; 

- проводити оцінку ризиків виконання проєктів та 

існуючого рівня готовності технології для науково-

технологічних розробок; 

- знати можливості для поширення і популяризації 

результатів свого дослідження; 

- вміти проводити аналіз існуючих грантових програм 

і використовувати методики подачі проєктних 

пропозицій до вибраної програми. 

 

Зміст (освітньо-професійної 

програми, навчального модуля, 

спецкурсу, семінару, 

практикуму, тренінгу тощо) 

Курс розроблено, щоб спрямувати слухачів на 

отримання та/або вдосконалення навиків підготовки та 

подачі проєктних пропозицій для пошуку шляхів 

фінансування своєї науково-дослідної роботи, підвищити 

рівень обізнаності в нових інструментах аналізу 

можливостей грантової діяльності. 

 



Слухачі отримають теоретичну інформацію та 

практичні матеріали щодо основних способів аналізу 

грантових можливостей та подачі проєктних пропозицій. 

 

Зміст курсу (перелік основних тем та домашніх 

завдань): 

1. Вступ в дисципліну.  

Які є програми. Відмінність між грантом, проєктом 

і стипендією. Міжнародні і національні проєкти. 

Вибір програми. Аналіз заявки. 

ДЗ: Пошук 10 виграшних проєктів за своєю 

панеллю на порталі. 

(0,3 кредити ЄКТС). 

2. Права та обов’язки бенефіціарів проєктів / 

координатора проєкту / партнерів проєкту. 

Юридичні аспекти проєктної заявки. 

(0,3 кредити ЄКТС). 

3. Пошук проєктної пропозиції та партнерів. 

Реєстрація на порталі. 

Існуючі фонди. Аналіз сторінки фонду. Пошук 

партнерів. Реєстрація на порталі учасника. 

Реєстрація організації. Реєстрація як експерта. 

ДЗ: зареєструватися на порталі учасника та 

завантажити шаблони необхідних документів собі 

на комп’ютер.  

(0,2 кредити ЄКТС). 

4. Програма Горизонт Європа. Структура 

проєктної пропозиції.  

Розділ Перевага (Excellence). Формування мети 

проєкту. Опис основних методологій.  

ДЗ: Початок роботи над розділом Перевага. 

(0,3 кредити ЄКТС). 

5. Сильні і слабкі сторони проєктної пропозиції.  

Кількісна та якісна оцінка запропонованих метрик 

проєктної пропозиції. Ризики проєкту. SWOT 

аналіз. TRL рівень проєкту. Методи мінімізації 

ризиків. 

ДЗ: Описати 10 ризиків проєкту та вказати шляхи 

для їх мінімізації. Визначити свій рівень TRL.  

(0,3 кредити ЄКТС). 

6. Програма Горизонт Європа. Структура 

проєктної пропозиції.  

Розділ Вплив (Impact). Поширення та 

популяризація результатів. Інтелектуальна 

власність за результатами проєкту. Green and 

Golden Access. Аудиторії впливу. Вигодонабувачі. 

Патенти (національні, міжнародні). Торгові марки. 

Авторські свідоцтва. 

ДЗ: Початок роботи над розділом Вплив. 

(0,3 кредити ЄКТС). 

7. Програма Горизонт Європа. Структура 

проєктної пропозиції.  



Розділ Впровадження (Implementation). 

Формування діаграм Перта та Ганта. Структура 

робочого пакету. Формування списку 

прогнозованих результатів. 

ДЗ: Початок роботи над розділок Впровадження. 

Побудувати Перт та Гант діаграми для свого 

проєкту. Описати мін 3 роботи проєкти із мін 3 

завдання на 1 робочий пакет з їх детальним описом. 

(0,3 кредити ЄКТС). 

8. Фінансові аспекти проєктної заявки. Прямі і 

непрямі видатки. Дозволені витрати. 

(0,3 кредити ЄКТС). 

9. Профіль науковця - резюме та публікаційна 

активність науковця.  

ДЗ: Сформувати своє CV у відповідності до 

наданого шаблону. 

(0,3 кредити ЄКТС). 

10. Опис своєї організації в проєкті. Опис 

організації-партнера. Опис керівника 

організації-партнера. 

ДЗ: Описати Львівську політехніку та вибрану вами 

хост-організацію в розділі 4. 

(0,2 кредити ЄКТС). 

11. Подача проєктної пропозиції. 

ДЗ: Подати проєктну пропозицію через систему 

(0,2 кредити ЄКТС). 

 

Обсяг програми (год. / 

кредитів ЄКТС) 

90 годин, 3 кредити ЄКТС 

Форма(-и) підвищення 

кваліфікації(очна, очно-

дистанційна, дистанційна, 

дуальна) 

Очно-дистанційна форма навчання 

Перелік компетентностей, 

які передбачені програмою 

підвищення кваліфікації НПП 

Загальні компетентності:  

 Вміння вибрати програму для подачі проєктної 

пропозиції в залежності від профілю науково-

дослідної діяльності. 

 Знання та вміння для аналізу складових частин 

проєктної пропозиції. 

 Проведення оцінки сильних та слабких сторін 

проєктної пропозиції. 

 Розроблення бюджету проєкту з урахуванням різних 

видів відрахувань та специфіки відповідної програми. 

 Уміння оцінювати інтелектуальну власність проєкту. 

 Вміння оцінювати ризики проєкту та рівень 

технологічної готовності науково-дослідної 

розробки. 

 Розуміння методики подачі проєктної пропозиції до 

вибраної грантової програми. 

 

Фахові компетентності:  



 Базові знання щодо підготовки проєктних пропозицій 

для пошуку шляхів фінансування своєї науково-

дослідної роботи. 

 Вміння підготувати та подати проєктну пропозицію в 

межах програми Європейського Союзу «Горизонт 

Європа». 

 

Результати навчання  Уміння пошуку проєктних пропозицій та розуміння її 

складових частин. 

 Знання методики оцінки та підготовки проєктних 

пропозицій за різними програмами та конкурсами для 

пошуку фінансування своїх науково-дослідних робіт. 

 Вміння підготувати та подати проєктні пропозиції в 

межах програми «Горизонт Європа». 

 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою (свідоцтво, 

сертифікат) 

Сертифікат 

Вимоги до слухачів для 

отримання сертифікату 

Подача підготовленого проєкту до визначеного конкурсу 

в межах програми «Горизонт Європа» 

 

 


