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Сьогодні, як ніколи, професійно-технічна освіта стає престижною, а 

якісна підготовка висококваліфікованих робітничих кадрів вимагає значних 

капіталовкладень. Тому вкрай важливим завданням є наступне: повною мірою 

задіяти усі можливі ресурси та оптимізувати видатки, при цьому не втрачаючи 

якості надання освітніх послуг, а, навпаки, поліпшуючи та оновлючи їх. 

Одним із можливих ресурсів є грантова підтримка освітніх проектів з 

метою розвитку матеріально-технічної бази закладу освіти. 

Грант – це кошти, що надаються на безповоротній основі некомерційним 

організаціям або фізичним особам на реалізацію соціальних проектів, 

благодійних програм, проведення досліджень, навчання, інші суспільно-корисні 

цілі з наступним звітом про їх використання та аналізом результатів зміни 

ситуацій.  

Проект представляє певне завдання з визначеними вхідними даними і 

потрібними результатами, які обумовлюють спосіб його вирішення. Одним із 

найбільш вдалих є визначення Світового банку: 

Проект – це комплекс заходів, які здійснюються для досягнення чітко 

визначених цілей впродовж відведеного часу і за допомогою призначених на це 

фінансових ресурсів (бюджету). У проекті обов’язково мають бути визначені 

терміни початку та закінчення. 

При роботі над проектом наш колектив, наприклад, брав до уваги: 

• орієнтованість на ціль; 

• визначену тривалість; 

• неповторність; 

• високий ступінь складності, що викликає необхідність координування 

його заходів; 

• необхідність залучення визначених фінансових коштів, а також певних 

людських, матеріальних та інших ресурсів. 

Заздалегідь було зрозуміло, що треба долучитися до пошуку «свого» 

грантодавця (його ще називають донором), який надає гранти, виділяє 
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стипендії на навчання, здійснює експертну (консультативну) допомогу, 

надає технології, обладнання тощо. 

Основні характеристики донора, на які, у першу чергу, слід звернути 

увагу при виборі грантодавця: 

• напрямки фінансування; 

• географія інтересів; 

• тип одержувачів грантів. 

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 локальними (місцевими, 

що працюють на території міста, громади), національними та міжнародними.  

Для багатьох навчальних закладів грант – це можливість перейти на 

якісно інший рівень роботи. Саме тому так важливо вміти скористатися цією 

можливістю та споглядати потенційних грантодавців з позиції довгострокового 

партнерства. Власне, так і є: грантодавці, за умови успішної співпраці, стають 

Вашими головними клієнтами – клієнтами на інтелектуальний продукт, який 

Ви пропонуєте своїми проектами, рішеннями.  

І, що найголовніше, ніхто і ніколи не надасть готового і розробленого 

плану вам особисто: все залежатиме від вашої креативності, уміння 

співпрацювати, чесності і довіри, навичок і визнаного авторитету. 

Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Євген 

Бистрицький надав поради тим, хто, завдяки гранту, прагне здобути 

фінансування на свою діяльність: 

«Перша порада: ясно уявляти собі суспільну значущість або значимість 

тієї ідеї, яку хочете реалізовувати. По-друге, писати достатньо ясно, що ви 

хочете зробити, що ви мусите досягнути, які кошти на це треба, і які ризики є. 

Тобто, як оцінити те, що ви досягнете в майбутньому. Це основне. Ніколи не 

боятися писати по-чесному, доброчесно. Повірте, донори люблять, коли 

написано від серця і коли добре обґрунтовано, раціонально. Треба включати 

розум, свою власну чесність і, очевидно, спиратися не тільки на свої ідеї, а й на 

ідеї, які були б значимими не тільки для вас. Скажімо, перебудувати Україну, 

зробити всіх щасливими – ця ідея не пройде у жодного донора. А дуже 

конкретно зробити ту справу, яка приведе до покращання життя не тільки вас, 

але й інших.  

Ще порада – вивчати сайти донорів. До нас часто приходять люди, які 

кажуть: «дайте гроші», вони думають, що донор – це той, хто виймає з кишені 

http://www.irf.ua/
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велику суму і віддає. Ніде цього не відбувається, крім деяких фондів наших 

олігархів...». 

Як написати проект на грант 

Написання проекту – це завдання, в якому слід дотримуватися чіткості, 

лаконічності й бути максимально конкретним. 

Фахівці із проектного менеджменту радять користуватися SMART-

моделлю, розробленою німецьким ученим Пітером Друкером. SMART-модель 

– абревіатура з 5 критеріїв, за якими необхідно оцінити ідею, – specific, 

measurable, attainable, relevant, time-bound (конкретність, вимірність, 

територіальність, реалістичність, визначеність у часі). 

S – необхідно чітко сформулювати мету; 

M – прописати конкретні результати проекту; 

А – описати впевненість у досягненні мети, що передбачає володіння 

ресурсами (зовнішніми і внутрішніми) для реалізації проекту; 

R – розповісти про реалістичність мети; якщо у кінцевому результаті мета 

не надто реалістична, розбийте її на кілька адаптованих цілей; 

T – сформулюйте чіткі терміни досягнення мети. 

Оформлення 

Кожна організація чи інше джерело фінансування має власні (як правило, 

дуже специфічні) вимоги, проте у проектах є стандартні пункти практично для 

будь-якої установи. 

Це – титульний аркуш, анотація, вступ, огляд актуального 

ринку/літератури, детальний опис проекту (включно з цілями та методами 

досягнення), бюджет і терміни. 

Титульний аркуш 

Як правило, включає в себе коротку назву для науково-дослідного 

проекту, інституційну приналежність заявників (назву організації, університет і 

т.д.), особисті дані, назву та адресу грантової агенції, дату та кількість 

фінансування. Більшість грантових установ висувають особливі вимоги до 

титульного аркуша, тому слід їх чітко дотримуватися. 

Анотація 

Це – коротке зацікавлення вашим проектом, огляд особистих цілей і 

результатів. 

Вступ 

Для вступу характерне охоплення ключових елементів проекту – цілі та 

завдання, а також значення дослідження, очікуваний результат. Постановка 

завдання повинна забезпечувати обґрунтування проекту, його необхідність та 

актуальність. Яким чином проект відрізняється від попередніх досліджень і 

практик на цю ж тему? Які новітні методи буде використано? Потрібно 
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максимально зацікавити грантодавця, вказати інноваційні методи досягнення 

цілей та інші особливі моменти. 

Огляд актуального ринку/літератури 

Пункт, що передбачає ґрунтовний аналіз попередніх проектів і 

досліджень на подібну тему. Якщо, скажімо, ви хочете отримати грант на 

відкриття тревел-журналу, опишіть ринок продукції, вкажіть, чим ваш проект 

відрізнятиметься від існуючих, і чому він буде корисним.  Грантодавцю 

важливо розуміти, що ви зробили необхідні попередні дослідження для 

впровадження своєї ідеї. Огляд бази повинен мати критичний характер. 

Опис проекту 

Кістяк усієї заявки. За потреби його можна розділити на тематичні 

підпункти. Розкажіть про деталі проекту, докладно викладіть проблеми, цілі та 

завдання, методи досягнення, процедуру впровадження та поясніть очікуваний 

результат/результати. У пункті опису проекту дайте волю своїй фантазії. Будьте 

оригінальними та практичними. Напишіть відповіді на основні запитання (що? 

де? коли? як?), поясніть, чому саме така методика найкраще підходить для 

досягнення цілей. Чітко поясніть зв’язки між цілями, методами й результатом. 

Бюджет 

У своїй роботі необхідно найкраще представити бюджет. На нашу думку, 

це може бути таблиця з докладним описом позицій із описової частини 

бюджету (обґрунтування бюджету). Це пояснює різні витрати. Тому ніколи не 

слід боятися складати бюджет, що перевищує розмір гранту. Це дасть 

зрозуміти, що ви не шукаєте повної суми, а розглядаєте додаткові можливості 

фінансування. Обов’язково необхідно узгоджувати проект бюджету з вимогами 

конкретної грантової організації. Часто вони пишуть про ліміти на конкретні 

пункти. 

Терміни 

Кожен етап має конкретні межі. Спробуйте зробити візуальну версію 

часових рамок реалізації або зобразіть усе у зведеній таблиці. Це дозволить 

грантодавцю зрозуміти й оцінити планування та реалістичність проекту. 

Повний обсяг проекту бажано вмістити максимум у 10 сторінок. Окремо можна 

додати листи підтримки проекту, рекомендаційні листи та додаткові пояснення 

до бюджету. 

Орієнтовні обсяги проекту за рекомендаціями фундаційного центру 

GrantSpace. 

http://grantspace.org/
http://grantspace.org/


5 
 

 
Для Державного навчального закладу «Березанський професійний 

аграрний ліцей» неоціненною і важливою стала співпраця з локальним 

донором – Благодійною організацією «Фонд громади Березані», яка була 

заснована в 2012 році. Статус Березанської організації як фонду громад 

підтверджує той факт, що вона включена до світової мапи 2000 фондів громад 

світу, яка була ініційована та створена фондами громад США та Канади. Фонд 

є учасником Національного рейтингу благодійників і є однією з 89-ти 

організацій, нанесених на карту благодійності України, які дбають про 

підзвітність та прозорість (в Україні існує близько 17 000 фондів).  

Організація має ряд відзнак, в тому числі перемогу в конкурсі «Кращі 

практики молодіжної роботи в Україні – 2017», що проводився Міністерством 

молоді і спорту України спільно з Програмою розвитку ООН в Україні та 

Державним інститутом сімейної та молодіжної політики, а саме – в номінації 

«Сприяння становленню нових громадських лідерів». Фонд визнано 

переможцем. 

У благодійній організації дуже гарна грантова історія: у період з 2012 по 

2017 роки було реалізовано 27 проектів, підтриманих всеукраїнськими і 

міжнародними організаціями! Але більшість коштів, які залучає фонд, 

надійшли від громади міста Березані. 

Наша співпраця з Фондом розпочалася в 2014 році, коли його 

представники на чолі з головою правління, переможцем міського конкурсу 

«Людина року» в номінації «Громадський діяч» (конкурс проводився шляхом 
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відкритого інтернет-голосування) Аллою Новіковою вперше завітали до ліцею і 

запропонували провести заходи з правової освіти молоді.  

Наступним кроком нашої співпраці був амбітний проект реконструкції 

спортивної зали. На той час приміщення майже 20 років не функціонувало. За 

короткий термін (близько 4 місяців) спортивна зала, роздягальні та душові були 

повністю відновлені. 

Ще одну цікаву пропозицію ми отримали від Фонду – це співпраця за 

програмою «Молодіжний банк ініціатив», що є благодійною  молодіжною 

акцією, унікальним способом залучення молоді до прийняття рішень щодо 

вирішення проблем місцевої громади. Банк ідей, банк соціально значимих 

проектів, банк молодих та ініціативних людей, які готові допомагати 

іншим  людям, у цілому місцевій громаді. Беручи участь у роботі МБІ, молодь 

отримує досвід управління проектами, вчиться приймати фінансові рішення, 

працювати в команді, вносити зміни до місцевого середовища, практично 

втілювати ідеї та багато-багато іншого. На сьогоднішній день в США діє 

більше 300 програм в 30 штатах, що залучають молодь до філантропії. Подібні 

програми активно розвиваються в Канаді, Великобританії, Мексиці, Новій 

Зеландії, Польщі, Німеччині, Австралії, Бразилії, Словаччині, Азербайджані, 

Росії і на Балканах.    

У жовтні-грудні 2015 року проведено майстер-клас з написання грантів 

для участі у загальноміському конкурсі «Молодіжний банк ініціатив», що 

проводився Фондом. 

 Колектив ліцею був приємно вражений, що одним із п’яти переможців 

став наш учень Лисенко Дмитро, який переміг у  Конкурсі соціально значимих 

ініціатив зі своїм власним проектом: «Спорт – здорова молодь». Головною 

ідеєю було направити увагу однолітків до занять улюбленим видом спорту 

Street Workout, дуже популярним серед молоді. Згуртувавшись зі своїми 

ровесниками, вони власноруч обладнали та встановили два спортивні 

тренажери для занять. Залучивши друзів та однолітків до занять спортом, 

Дмитро показав, що можна жити без шкідливих звичок, внести в життя молоді 

більше позитиву. 

У 2016 році учнівський колектив брав участь у загальноміському 

конкурсі «Зроби місто кращим!», що проводився Фондом. І знову – перемога!  

Це й були «перші ластівки», що дали змогу активно співпрацювати з 

благодійною організацією «Фонд громади Березані». 

Наприкінці 2016 року ще одна з наших учениць – Фарзалієва Ельміра – 

здобула перемогу в грантовому конкурсі (за підтримки Фонду) з надзвичайно 

цікавою ідеєю: розміщення інформації на стінах освітнього закладу з 
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нетрадиційним, нестандартним підходом до підбору матеріалу на українську 

тематику (прислів’я, цитати й уривки з пісень, віршів місцевих поетів). 

У вересні 2017 року представники Фонду запропонували взяти участь у 

написанні концепції спільного проекту «Демократизація відносин між органами 

правопорядку та громадським сектором у громаді Березані та Баришівського 

району Київської області». Ми подали свої ідеї, які були включені як частина 

проектної пропозиції даного проекту. Проект Фонду громади Березані був 

грантово підтриманий Міжнародним фондом «Відродження». Фінансова 

підтримка, згідно з умовами надання гранту, була розділена на дві частини. 

Згідно з календарним планом виконання проекту кошти на реалізацію нашої 

частини надійшли наприкінці травня, і, завдячуючи саме цій підтримці, ми 

мали змогу облаштувати новий кабінет правил дорожнього руху, а вже 03 

вересня 2018 року відбулося його святкове відкриття.  

Наша співпраця продовжується: на запрошення Фонду  четверо активних 

учнів мали змогу побувати у Верховній Раді та зустрітися з цікавими людьми. 

Для того щоб писати гранти, необхідні відповідні знання. Їх можна 

отримати через платні курси (1 день, 2-3, 6 місяців), інтернет-ресурси (але це 

дуже довго, все одно що вивчати іноземну мову через Інтернет), а також є 

можливість звернутися до донорських організацій на отримання гранту для 

тренінгових навчань з написання грантів. Також можна звернутися до 

волонтерів (мають досвід написання грантів!), які безкоштовно проведуть не 

менш цікаві і значимі уроки. 

Слід наголосити: щоб вигравати серйозні гранти, треба мати гарну 

грантову історію. І тому дуже важливо, щоб кожна грантова заявка була 

реалізована в повному обсязі і повністю фінансово контрольована. Тільки 

маючи хорошу грантову репутацію реалізованих та «відзвітованих» проектів, 

можна претендувати на більш серйозні проекти. Так, можна брати участь в 

багатьох проектах, в тому числі в проектах і грантах ЄС на 1,5 млн. євро, але 

потрібно чітко розраховувати на свої сили стосовно реалізації проекту та 

фінансової звітності, своєчасного і якісного виконання. Якщо трапиться хоча б 

один «невідзвітований» або нереалізований проект, в подальшому про 

отримання грантів можна забути. Аналогічно, як у банківській системі: якщо ти 

взяв кредит і не віддав, то маєш дуже багато проблем.  

Тому на початкових етапах раджу подавати свої ідеї спільно з 

партнерською організацією, що має значний грантовий досвід і реалізовувати 

спільні проекти на партнерських засадах. Або співпрацювати з грантодавчими 

організаціями, які надають невеликі суми на реалізацію проектів. Це дає шанс в 

подальшому отримати вірогідну фінансову підтримку на значно більші 

проекти. 
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Виникає питання: де ж шукати таких партнерів? 

Перш за все, грантові заявки регулярно оновлюються на таких сайтах: 

 gurt.org.ua 

 biggggidea.com 

 civicua.org 

Які організації варто моніторити? 

Звичайно, багато залежить від Вашої сфери діяльності та наскільки вона 

співпадає із пріоритетами фонду чи організації, які надають грант і, що 

найголовніше, в особистому ставленні до Вас.  

Відомі масовому загалу організації, які доволі системно працюють саме з 

Україною:  

National Endowment for Democracy – бюджети можуть бути різні, все 

залежить від досвіду організації та того, наскільки Ви переконаєте грантодавця, 

що Ваш проект, ідея мають цінність. Фонд активно працює з українськими 

ініціативами, які сприяють розвитку демократії, співпраці та активності різних 

верств населення. Заявки подають щокварталу. 

CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION –  Україна є у фокусі роботи 

фонду. Спочатку Ви заповнюєте форму про організацію та проект, який подаєте 

на фінансування. За місяць отримуєте відповідь щодо подальших кроків. Заявки 

приймаються упродовж року. 

Програма «Молодь в дії» (пріоритетні напрямки фінансування; 

Європейська волонтерська служба; молодіжний обмін; тренінги та мережеві 

проекти) – бюджети можуть бути різні, все залежить від досвіду організації та 

того, наскільки Ви переконаєте грантодавця, що Ваш проект, ідея мають 

цінність. 

Міжнародний Вишеградський фонд – пріоритетні напрямки: співпраця у 

сфері культури; наукова співпраця і наукові дослідження; освіта (семінари, 

літні школи); молодіжні обміни; транскордонна співпраця: Польща-

Словаччина-Україна або Угорщина-Словаччина-Україна; промоція туризму. 

Німецький Фонд «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє»  – проекти, 

пов’язані з історичною тематикою. 

Європейці за мир . Програма повинна спонукати молодь віком від 14 до 

21 року: до критичного бачення історії і проблем сучасності; до транскордонної 

співпраці з ровесниками, до діалогу між поколіннями про досвід війни і миру 

Cловацький фонд з підтримки місцевих заходів. 

Фінський Фонд Місцевого Співробітництва. 

Програма польсько-українських обмінів молоді, Національний центр 

культури (Польща). 

Програма «Зміни в регіоні» – RITA - пріоритетні напрямки фінансування: 

системні зміни; соціальна політика і система освіти; розвиток місцевого 

http://diya-ua.com/uk/article/1099/gurt.org.ua
http://diya-ua.com/uk/article/1099/gurt.org.ua
http://diya-ua.com/uk/article/1099/biggggidea.com
http://diya-ua.com/uk/article/1099/biggggidea.com
http://diya-ua.com/uk/article/1099/civicua.org
http://diya-ua.com/uk/article/1099/civicua.org
http://www.ned.org/
http://www.mott.org/
http://yia.org.ua/
http://www.visegradfund.org/
http://www.stiftung-evz.de/
http://www.europeans-for-peace.de/
http://www.mzv.sk/kyjev
http://www.finland.org.ua/
http://www.nck.pl/
http://www.nck.pl/
http://rita.edudemo.org.pl/
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самоврядування і місцевих громад; розвиток Недержавних організацій (НДО), 

підприємництва; права людини; культурна спадщина; захист довкілля тощо. 

INTERCULTURAL INNOVATION AWARD – якщо Ваш проект має чітко 

окреслену інновацію – Вам сюди! 

Рада Європи – багато пріоритетів та фокусів роботи, зокрема демократія, 

права людини, гендерна рівність. Активно підтримують молодь та проекти, які 

пов’язані із роботою із молоддю. На сайті завжди доступна інформація з 

пріоритетами у фінансуванні на рік – тому шукайте її і враховуйте при подачі 

заявки. В будь-якому випадку першочерговим кроком буде реєстрація 

громадської організації на сайті, опісля Ви маєте отримати підтвердження, щоб 

отримати доступ до грантів та подаватися на фінансування. 

Фонд «Відродження». 

Посольства інших країн, які також активно підтримують 

організації/проекти/ініціативи грантами: 

Проекти розвитку співпраці i сприяння демократії Посольства Литви в 

Україні – пріоритетні напрямки фінансування: регіональне співробітництво, 

інтеграція України у європейський простір. 

Програма малих грантів Посольства Польщі в Україні. 

Посольство США. 

Посольство Канади. 

Посольство Франції. 

Фонди, які працюють на засадах партнерства для реалізації спільних 

ініціатив, можуть бути потужними партнерами заходів, які ви реалізовуєте. 

Фонд Конрада Аденауера – напрямки роботи для співпраці: підтримка 

демократичного розвитку, побудова громадянського суспільства, ствердження 

вільних ЗМІ, консолідація демократичних інститутів. 

Фонд ім. Фрідріха Еберта – напрямки роботи для співпраці: міжнародна 

співпраця та європейська інтеграція; демократизація і громадянське 

суспільство; трудові відносини і соціальний діалог. 

Фонд Фрідріха Науманна за Свободу – напрямки роботи для співпраці: 

демократична побудова і ефективна організація політичних партій та їхніх 

молодіжних спілок; прихильна до громадян комунальна політика; інформація 

про ЄС та НАТО; діалог на тему правової держави; підтримка українських ЗМІ; 

підтримка економічних реформ. 

Корисними для міжнародних партнерств та пошуку освітніх, фінансових 

можливостей будуть такі сайти: 

Mladi!nfo; 

U.S.-Ukraine Foundation; 

United Nations Global Compact. 

http://interculturalinnovation.org/
https://fej.coe.int/
http://www.irf.ua/
http://ua.mfa.lt/
http://ua.mfa.lt/
http://www.kijow.msz.gov.pl/
http://ukraine.usembassy.gov/democracy-grants.html
http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/index.aspx?lang=eng
http://www.ambafrance-ua.org/-Ukrainien-
http://www.kas.de/ukraine/ukr
http://www.fes.kiev.ua/
http://www.ukrajina.fnst.org/
http://www.mladiinfo.eu/
http://www.usukraine.org/
https://www.unglobalcompact.org/
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Успіхів Вам і терпіння у цій нелегкій, але важливій праці! 

 
 

 

 


