
Ірина Шестопал, завідувач відділу проєктно-грантової  

діяльності та зв’язків із громадськістю НБУ для дітей. 



Грантрайтінг включає в себе: 

• Проєктування,

• Переклад, 

• Презентацію, 

• Маркетинг, 

• Ділову комунікацію, 

• Документообіг.

Головне в цьому навику – вміти «продати» (презентувати) свій

проєкт грантодаючій організації, тобто зробити все необхідне, 

щоб переконати її підтримати саме ВАШУ  конкретну заявку.
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Що входить у функції «грантрайтера»:

• Моніторинг;

•  Розробка «грантової стратегії» організації;

• Забезпечення взаємодії з представниками фонду;

• Пдготовка грантової документації (від змісту проєкту до пакету 

необхідних до подачі документів);

• Розробка документації для команди проєкту і залучених в його реалізацію

співробітників організації;

• Консультування та навчання команди проєкту; 

• Координація процесу збору звітної документації та підготовки

підсумкового звіту про реалізований проєкт.
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Що означають терміни ? 

Бенефіціар (фр. Benefice) — одержувач визначених вигод, що виникають у 

результаті реалізації проєкту;

Стейкхолдер (агл. stakeholders) – зацікавлені сторони, зацікавлені

особи, які можуть впливати на проєкт (позитивно і негативно);

Енда́вмент (англ. endowment) — пожертва коштів чи майна певній інституції;

Краудфандінг - це спосіб залучити кошти на якийсь проєкт за допомогою 

спеціальних інтернет-майданчиків (платформ);

Реципієнт (лат. Recipiens — «отримувач») — той, хто отримує, приймає  —

особа або суб'єкт, яка отримує платежі або субсидії тощо;

Донор – іноземна держава, уряд, організація, що надає зовнішню допомогу 

відповідно до міжнародних договорів в Україні;

Моніторинг – система спостерігання та оцінювання стану реалізації 

проєкту….
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


ГРАНТ – ЦЕ…

Безповоротні кошти, які присуджуються організаціям та

особам для здійснення діяльності, яка є неприбутковою та

прописана у пропозиції, затвердженій грантонадавачем.

ПРОЄКТ – ЦЕ…

Комплекс заходів, які здійснюються для досягнення чітко  

визначених цілей впродовж відведеного часу і за допомогою  

призначених на це фінансових ресурсів (бюджету)
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 Створення позитивного іміджу бібліотеки

 Покращення матеріальнотехнічної бази

 Поповнення інформаційними ресурсами

 Оновлення фондів

 Розширення контактів та міжнародне співробітництво

 Залучення до співпраці ГО, БФ…

 Впровадження, сталий розвиток

 …..

ПРІОРИТЕТИ
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 Пошук джерел інформації. (Моніторинг і 

аналіз  (скільки проєктів впроваджується у

вашому місті,  районі? Хто фінансує, хто 

залучений, які партнери?)

 Вибір грантодавців

 Складання проєкту, оформлення заявки

ПРОЄКТ ГРАНТ
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Основні вимого до проєкту

Життєздатність - визначення перспектив розвитку проекту в

подальшому

Спрямованість 
на досягнення 

мети

Повя’заність зі 
змінами

Унікальність, 
інноваційність

Чітко визначені 
терміни 

(початок-кінець)

Результативність 
та ефективність
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ВИЗНАЧЕННЯ  

ПРОБЛЕМИ

КОНЦЕПЦІЯ,

ІДЕЯ

ПАРТНЕРИ, 

КОМАНДА

ОЧІКУВАНИЙ  

РЕЗУЛЬТАТ

МЕТА, ЦІЛІ, 

ЗАВДАННЯ
ЗАХОДИ,  

РЕСУРСИ

ГРАНТОВИЙ ПРОЄКТ
РИЗИКИ
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• Супроводжувальний лист: назва, анотація – інформація про 

організацію, керівника, координатора проєкту, географія проєкту, 

терміни, вартість;

• Опис проєкту: проблема, мета, ціль, завдання, індикатори, 

методи вирішення завдань, критерії оцінки ефективності, 

перспективи подальшого розвитку ;

• Бюджет –таблиця Excel; 

• Додатки – копії статутних документів, листи підтримки, 

календарний план,  перелік останніх проєктів, бюджет бібліотеки 

за останній рік, резюме команди..

Структура проєктної пропозиції (заявки)
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SMART- модель (5 критеріїв)

Specific  

Measurable  

Аttainable

– Конкретика (чітка мета, обґрунтування цілі);

– Вимірюваність (в кількісних, якісних показниках);

– Ресурси (вказати всі необхідні ресурси, що

забезпечать досягнення цілі);

Relevant  

Time Based

– Досяжність (ціль досяжною, мета реалістичною);

– Час тривалості (обмеженість в часі, графік реалізації

чіткі терміни досягнення мети).
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РЕАЛІСТИЧНИМ

ЯСНИМ І  

ЧІТКИМ
ДОСТОВІРНИМ АКТУАЛЬНИМ ЕФЕКТИВНИМ

ЕКОНОМІЧНИМ ВІДПОВІДАТИ  

ІНТЕРЕСАМ

Проєкт, який заслуговує на фінансування, має бути:
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Учасники проєкту
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 Цільові групи проекту - особи,

групи, організації, які безпосередньо  

отримують вигоду від проєкту;

 Ключові учасник – стейкхолдери;

 Виконавці проєкту і партнери;

 Противники проєкту.

 Команда - це група фахівців,  

что володіють кваліфікацією,

знаннями, вміннямі, навичками  

необхідніми для ефективного  

досягнення поставленої перед  

ними конкретної мети..
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БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ
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7 СЕКРЕТІВ УСПІШНОЇ ГРАНТОВОЇ ЗАЯВКИ

1.НЕ БОЯТИСЯ ПРОВАЛІВ

2.ПИСАТИ ЗРОЗУМІЛО

3.TIMELINE ПРОЄКТУ –

тривалість

7.ВІЗУАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА ОРФОГРАФІЯ

6.НЕТВОРКІНГ

5. ALL INCLUSIVE - бюджету

4.ІДЕЯ ТА ЇЇ ЦІННІСТЬ
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ЩО НЕ СПОДОБАЄТЬСЯ ОЦІНЮВАЧУ

- Викривлення або невідповідність тексту стандартній формі заявки

- Довга забюрократизована назва

- Посилання на та переказ загальновідомих фактів або законодавчих актів замість реального аналізу 

ситуації

- Пафосна "літературщина ”

- Постійні повтори одного й того ж тексту в різних частинах заявки (замість відповідей на питання)

- Сopy-paste з вказівок для заявників (КОПІЯ БЕЗ ВАШОЇ РЕДАКЦІЇ)

- Шматки тексту з інших текстів

ЩО СПОДОБАЄТЬСЯ ОЦІНЮВАЧУ

- Логіка й структура

- Коротку влучна назвуа

- Стислий діловий стиль

- Відповідність формату й питанням заявки

- Цікава інноваційна ідея

-Проєктне мислення

- Локонічний переклад

- Чітко розписаний Бюджет

20



АНГЛІЙСЬКА БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 2020

STEM-проєкт «Maker Spaсe» Meet and Code

Library Map of the World

ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ ЕКОЧИТАННЯ

https://librarymap.ifla.org/stories/Ukraine/LIBRARY%E2%80%99S-FAIRYTALE-TRAM-PROJECT-INCREASES-READING-ENGAGEMENT-AND-CONTRIBUTES-TO-CHILDHOOD-DEVELOPMENT/159


• http://foundations.org - каталог грантодавців, який ведеться з  

1995 року;

• https://ucf.in.ua/ - Український Культурний Фонд;

• https://houseofeurope.org.ua/ - «House of Europe» ;

• http://www.efc.be/ - European Foundation Centre (EFC) —

Міжнародна асоціація суспільних та корпоративних донорів;

• http://foundationcenter.org/ — міжнародний портал про  

філантропію;

• https://www.irf.ua/ - Міжнародний фонд «Відродження»;

• http://www.guidestar.org - міжнародний портал для  

некомерційних організацій;
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Дякую за увагу!

http://chl.kiev.ua/

http://chlfamilynest.net/moto/class-schedules/

http://chl.kiev.ua/
http://chlfamilynest.net/moto/class-schedules/

