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Що таке грант? 

❑ Грант — це кошти, що надаються на безповоротній основі
організаціям/інституціям або фізичним особам на реалізацію
соціальних проектів, благодійних програм, на проведення
досліджень, навчання, на інші суспільно корисні цілі з
наступним звітом про їх використання та результати зміни
ситуації.

❑ Найчастіше виділення грантів відбувається в ході реалізації
грантової програми. Грантова програма — план дій з організації
цільового фінансування проектів грантозаявників.

❑ Гранти розподіляються на конкурсній основі. Залежно від умов
конкурсу в ньому можуть брати участь зареєстровані громадські
організації, муніципальні і державні організації, творчі
колективи або фізичні особи.



Що таке грант? 
❑ Грант, в перекладі з англійської, означає дар, дотація, субсидія - це

цільова фінансова допомога, що надається певною особою,
установою чи фондом для проведення конкретних робіт / послуг чи
наукових досліджень.

❑ Особливості гранту полягають в тому, що його не потрібно повертати
але особа, яка розглядає заявку та надає потрібне фінансування, може
наполягати на отриманні авторських прав на результати досліджень,
або відпрацювання науковцями певного часу у майбутніх проектах.

❑ Розпочинаючи проект, важливо визначитись, кому будуть належати
права власності на інтелектуальний актив по завершенню роботи:
розробнику, науковій установі, спонсору. Підставою для отримання
гранту є обґрунтована заявка та позитивна рецензія від провідних
фахівців в галузі досліджень, або від фахових асоціацій.



Хто і для чого надає гранти?

❑ Грантодавець/донор – це вітчизняна чи зарубіжна благодійна
організація, що надає грантову підтримку конкретним проектам, які
відповідають її цілям і завданням. Ця організація робить кроки по
поширенню інформації про грантові програми і дає про них найбільш
повну інформацію.

❑ Часто грантодавцями/донорами є благодійні фонди, які для
виділення грантів отримують фінансові кошти від організацій та/або
приватних осіб, і приймають на себе зобов'язання щодо цільового їх
використання. Відповідно до цих зобов'язань грантодавець
встановлює певні умови (правила) розгляду заявок і підтримки кращих
з них.

Якими бувають грантові пропозиції

❑ Грантові програми бувають постійними, тобто проекти приймаються
на розгляд протягом поточного року. Також є грантові програми,
розгляд яких відбувається в межах певного періоду.



Класифікація грантодавців / 
донорів  

За видами допомоги, що надається, донори поділяються на тих,
хто: надає гранти; виділяє стипендії на навчання; здійснює експертну
(консультативну) допомогу; надає технології, обладнання тощо.

За сферою інтересів донори поділяються на вузькоспеціалізовані
(здійснюють підтримку в чітко визначених сферах діяльності, наприклад,
Всесвітній фонд боротьби зі СНІДом, Глобальний екологічний фонд) та
універсальні (пріоритетами діяльності яких є різноманітні суспільні
проблеми).

За територіальними межами дії донори бувають національними та
міжнародними. Також українські організації в рамках власних програм і
великих проектів можуть здійснювати так зване субгрантування. Таким
чином працює, наприклад, Український фонд соціальних інвестицій, який
на конкурсній основі перерозподіляє кошти, отримані від іноземних
фінансових організацій.

За джерелом капіталу можна виділити такі основні групи міжнародних
донорів, які доступні для здобувачів з України: міждержавні організації,
урядові, суспільні та корпоративні донори.



Джерела капіталу донорів

Міждержавні організації. До цієї групи донорів належать установи Організації Об’єднаних
Націй (Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), ЮНІСЕФ, Світовий банк,
Проект «Місцевий розвиток орієнтований на громаду (СВА), тощо) та Європейського Союзу
(Європейська комісія, Рада Європи, ОБСЄ,).

Урядові донори. Це можуть бути грантові програми окремих закордонних органів влади
(Агенство США з міжнародного розвитку (USAID), Канадське агентство міжнародного
розвитку (СIDA), Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) та
ін.), або посольств іноземних держав в Україні (США, ФРН, Норвегії тощо).

Суспільні донори можуть бути як національними(наприклад німецькі фонди політичних
партій – Фонд К.Аденаура, Фонд Ф.Наумана та ін.) так і міжнародними (наприклад PHARE-
Програма демократії, Міжнародний Вишеградський фонд). Вони будуються відповідно на
фінансових надходжень з однієї або декількох країн та зобов’язані звітувати перед тими на
чиї гроші вони існують.

Приватні донори. До цієї категорії належать донори різного обсягу і характеру діяльності –
від таких великих міжнародних організацій, як міжнародний фонд «Відродження»
Дж.Сороса та Фонд Рокфеллера до невеликих сімейних фондів Фонд Кнута і Аліси
Валенбергів, Фонд Раскоба заохочення католицької діяльності).

Корпоративні донори реалізують програми соціальної відповідальності великих компаній
(Компанія «Монсанто», Інститут нетрадиційного газу компанії «Шелл»).



З чого починати роботу, пошук 
грантових програм?

Цикл діяльності по залученню ресурсів визначає послідовність дій.

➢ Перший крок
ПОТРЕБИ – визначення проблеми, формулювання її актуальності та
невідкладності вирішення, планування проекту (програми), складання
бюджету.

Спочатку необхідно абсолютно чітко визначити, для чого?, для
досягнення якої мети? або вирішення якої проблеми? потрібні кошти.

Потім, що конкретно необхідно (гроші, приміщення, майно, послуги та
інш..).

Де ці кошти знаходяться, або, іншими словами, у кого їх можна
попросити і як це зробити таким чином, щоб досягти успіху.



Цикл діяльності по 
залученню ресурсів

➢ Другий крок
Пошук джерел відсутніх ресурсів – пошук грантових конкурсів, мета і
завдання яких співпадають з метою і завданням вашого проекту.

Починати грантову діяльність краще за все з участі у не дуже значних за
обсягом фінансування грантових конкурсах. Умовно можна планувати
свою роботу за такою схемою:

▪ регіональні або місцеві грантові програми, Стратегії розвитку регіону;

▪ гранти при Посольствах, Міністерствах міжнародних справ країн і т. д;

▪ спеціальні програми «малих грантів» ( від 5000 до 50000 у.о);

▪ спільні програми в рамках Євросоюзу, транскордонні програми 
співпраці і т.д.

▪ Профільні грантові програми, конкурси і т.д



ПРОЄКТИ СПІВПРАЦІ   КА2

• ЖАН МОНЕ (Jean Monnet Actions) – для організацій: як 
апліканти/грантоотримувачі та партнери 

• СПІЛЬНІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС МУНДУС (Erasmus 
Mundus Joint Master Degrees) – для організацій (як партнери) та 
індивідуальних осіб.

• Стратегічні партнерства у сфері освіти та молоді - як партнери - для 
організацій.

• РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ – для організацій: як 
апліканти/грантоотримувачі та партнери;

• NEW! РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ – для 
організацій;

• РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ – ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ: як 
апліканти/грантоотримувачі та партнери;

• NEW! РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ СПОРТУ – для організацій;

• NEW! ВІРТУАЛЬНІ ОБМІНИ

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/ka2-proekty-spivpratsi.html


Програми Еразмус+ 
МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ  КА1

• ПРОГРАМИ ОБМІНУ (Міжнародна мобільність) - для короткострокового навчання, 
практику; викладання, підвищення кваліфікацій, стажування;

• МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ (Спільні магістерські програми Erasmus Mundus Joint Master 
Degrees) - для навчання або викладання в магістратурі.

Короткострокові програми обміну: кредитна мобільність на навчання (3-12 міс.) та
на практику (2-12 міс.) для українських студентів: (молодших) бакалаврів, магістрів,
аспірантів, докторантів; академічна мобільність для викладання / підвищення
кваліфікації / на стажування (від 5 днів до 2 міс.) для викладачів та працівників закладів
вищої освіти.

Хто може організовувати програми обміну?

Один заклад вищої освіти з країни-члена Програми та один заклад вищої освіти країни-
партнера Програми Еразмус+ (додатково всі інші організації для проходження студентських
практик). Заявником - координатором проєктів з мобільності виступають ЗВО країн-членів
програми Еразмус+. Координують напрям діяльності Національні Агентства Еразмус+ країн-
членів Програми (децентралізований напрям).

• Хто може брати участь?

• Студенти (молодші бакалаври, бакалаври, магістри, аспіранти, докторанти)

• Викладачі

• Адміністративний персонал

Детальніше посилання  https://erasmusplus.org.ua/

https://erasmusplus.org.ua/


В пошуках проєкної ідеї та її вирішення  

• https://www.facebook.com/INgeniusUA

INgenius – platform for developing medicine and science in Ukraine.

https://aiesec.ua/blog Топ-5 cтажувань для медиків-початківців за кордоном

https://www.science-community.org/uk/grants

• КОНФЕРЕНЦІЇ, ГРАНТИ, ВАКАНСІЇ Ваш надійний провідник в світі наукових
можливостей! Дедлайн: 15.02.2021 Веб-сайт: houseofeurope.org.ua

ПРОЕКТ "MEDICAL BUSINESS SUPPORT PROJECT IN UA«
https://www.science-community.org/uk/node/220229

https://bc-club.org.ua/events/medical-business-support-project-in-
ua20210201651.html дата 1 лютого - 31 липня 2021

https://www.facebook.com/INgeniusUA
https://aiesec.ua/blog
https://www.science-community.org/uk/grants
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/154?fbclid=IwAR3kCkftctWHNmaVb6MjE01g7O7nU_57VydfmcIJy2Ug5CSqaWSoKH6SCnw
https://www.science-community.org/uk/node/220229
https://www.science-community.org/uk/node/220229
https://bc-club.org.ua/events/medical-business-support-project-in-ua20210201651.html


Можливості 

Велика ідея  https://biggggidea.com/opportunities/?category=1&discipline=20

Українсько-німецький конкурс проектів фундаментальних досліджень

Німецьким дослідницьким товариством (DFG) та Державним фондом фундаментальних 
досліджень (ДФФД) оголошується неперервний конкурс спільних проектів фундаментальних 
досліджень з наступних напрямів знань:
– математика, механіка, інформатика;
– фізика та астрономія;
– хімія;
– біологія і медична наука;
– науки про Землю та проблеми навколишнього середовища;
– науки про людину і суспільство;
– наукові основи перспективних технологій.

Запити на конкурс приймаються впродовж року без обмеження термінів їх подання. 
Український та німецький керівники спільного проекту до подачі запиту узгоджують 
тематику досліджень, назву проекту, розподіл наукових завдань, що виконуватимуться 
кожною стороною, а також план-графік робіт.

https://biggggidea.com/opportunities/?category=1&discipline=20


Travel Grants for Junior Researchers in Biomedical 
Research

Подорожні гранти для молодших дослідників з біомедичних досліджень

Субсидії на подорожі призначаються на короткострокові візити терміном до 3 місяців. Ми
надаємо фіксований внесок, який може покрити витрати на проїзд, проживання та плату за
навчання.

Призначення:

- вивчити чітко визначені методи, корисні для ваших постійних досліджень та роботи вашої
дослідницької групи вдома, відвідавши іншу лабораторію або відвідавши курси, орієнтовані
на дослідження, включаючи практичне навчання;

- надати можливість випускникам з-за кордону та їх потенційним науковим керівникам
оцінювати наукові та особисті передумови перед тим, як розпочати кандидатську дисертацію.

Boehringer Ingelheim Fonds присуджує гранти на подорожі неєвропейським громадянам, які
виконують свої докторські, дослідницькі проекти в Європі або будуть використовувати грант
на подорожі для роботи в Європі.

Кандидати повинні належати до однієї з таких груп молодших науковців:

- аспіранти або студенти-медики, які не старші 30 років;

- докторанти, які виконують певний дослідницький проект і не старші 32 років;

- випускники, які подали документи на кандидатські програми в Європі.

- Заявки можна подавати в будь-який час. Щоб забезпечити достатньо часу для процедури
відбору, заявки повинні надходити до фонду Boehringer Ingelheim Fonds щонайменше за
6 тижнів до запланованої дати виїзду. Заявку слід заповнити англійською мовою та
особисто заявником. Необхідні дані та документи перелічені в заявці. http://goo.gl/2BxL4r

http://goo.gl/2BxL4r


Портал ГУРТ https://gurt.org.ua/news/grants/57847/

Програма медичної допомоги жертвам нацистських переслідувань

Громадська організація “Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність” протягом
2020-2021р.р. здійснюватиме в Україні програму покращення життєвої ситуації колишніх
українських жертв нацистських переслідувань шляхом поліпшення їхнього фізичного та
психоемоційного стану. Допомога надаватиметься колишнім в’язням нацистських таборів,
гетто, нацистських тюрем, примусовим працівникам промисловості та сільського
господарства, дітям, які були вивезені разом з батьками, у т.ч. дітям, народженим у неволі.
Проект фінансується німецьким Фондом “Пам’ять, відповідальність і майбутнє” (EVZ).

Програмою передбачено:

• - оперативне видалення катаракти;

• - слухопротезування;

• - забезпечення медикаментами та допоміжними медичними та гігієнічними засобами;

• - санаторно-курортне лікування.

Більше інформації на сайті організації www.toleranz.org.ua

http://www.toleranz.org.ua/




У НАСА (космічний науковий центр) висить      
плакат із бджолами, на якому написано:

•

“Аеродинамічне тіло бджоли не пристосоване літати, але 
добре, що бджола про це не знає “.

Закон фізики, аеродинамічний принцип говорить, що ширина крил
занадто мала, щоб утримати її величезне тіло в польоті, але бджола не
знає, вона нічого не знає про фізику чи її логіку і все одно летить.
Це те, що ми всі можемо робити, літати і перемагати в будь-який момент
перед будь-якими труднощами та за будь-яких обставин, незважаючи на
те, що вони говорять.

Будьте бджолами, незалежно від розміру крил, літайте і 
насолоджуйтеся життям”



Сміливіше!

Вивчайте мови, здобувайте знання
та досвід, мандруйте! 

Успіху!!! 

Дякую за увагу !

e-mail: Lesia.аronets@gmail.com



Що таке заявка?

• Заявка ( аплікаційна форма) - письмове звернення з проханням про
виділення гранту.

• Заявка необхідна для того, щоб зацікавити донора (певну особу чи
установу) вкласти гроші у виконання проекту.

• На відміну від бізнес-плану її готують, щоб отримати кошти на
некомерційний проект, тобто на справу, яка свідомо не принесе
прибутку.

• При підготовці документів на отримання гранту в заявці бажано
вказати про вид дослідження та вид гранту, який плануєте отримати:
- одноосібний; - лабораторний; - моноцентровий (виконують в одному
центрі); - мультицентровий – широкомасштабні дослідження, коли в
кількох центрах вивчається одне питання.


