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Позабюджетні альтернативні джерела 

фінансування освіти:

Міжнародні 
фонди Гранти

Програми та 
проекти



Стратегія фінансування університету обумовлена напрямками 

реформи системи Вищої Освіти. 

Сфери фінансування системи Вищої 

Освіти України

Університети /інститути як 
центри інновацій та 

трансферу технологій для 
промисловості

Навчальні програми, що 
спираються на моделі 

ключових компетенцій та 
створені згідно соціально-

економічних  потреб країни 

Підвищення внутрішнього 
управлінського потенціалу 

як керівного  так і 
викладацького складів

Інтернаціоналізація 
діяльності вищих 

навчальних закладів



Пріоритетні напрямки

Популяризація сучасного навчального 
закладу, що здатен швидко адаптуватись 

до змін в оточенні. 

Дидактичне наповнення, що спирається на 
модель розвитку компетенцій, ключових 

для роботодавця. 

Фінансування міжнародної академічної 
мобільності студентів та академічного 

персоналу 

Акцент на розвиток міжнародних освітніх 
програм та співпрацю з закордонними 

партнерами;

Розвиток продуктів, що дозволяють 
навчатись в формі e-learning.

Навчальні програми містять в собі 
дослідницький компонент: створення та 

впровадження інновацій; закупка лабораторій 
та обладнання для університетів.

Створення та впровадження нових 
напрямків\спеціальностей що 

відповідають на суспільно-економічні 
потреби.

Заходи, що передбачають участь 
роботодавців в підготовці програм 

навчання та їх реалізацію.



Високоякісні програми стажування (цей тип 
заходів може становити окремий тип 

проектів).

Розвиток освітньої пропозиції університету в 
сфері реалізації третьої місії як форум 

суспільної активності, 

Додаткові практичні завдання для студентів, 
що реалізовані в проектній формі, в тому 

числі в складі проектних команд

Покращення роботи навчальних закладів 
через впровадження цифрових технологій. 

Заходи, що піднімають рівень компетенцій 
управлінського та адміністративного ресурсу 
університетів в таких сферах як управління 

командою, управління фінансами, підтримка 
університетських структур.

Використання професійних баз даних в навчальному 
процесі, впровадження дидактики іноземними 

мовами, управління інформацією.

Розвиток внутрішньої системи обміну інформацією 
в системі вищої освіти, впровадження систем 

управління фінансами, підтримка дидактичного 
процесу. 

Створення центральної системи депозитаріїв 
дипломних робіт, впровадження програм по 
боротьбі з плагіатом, створення відкритих 

навчальних ресурсів

Підняття компетенцій осіб, що беруть участь в 
навчальному процесі отримуючи вищу освіту в 
сферах, що ключові для економіки та розвитку 

країни



Градація освітніх 
можливостей:

М’які (звичайні грантові програми та проекти)

Тверді (інвестиційні проекти)

Індивідуальна мобільність (стипендії, 
стажування, обміни, наукові/дослідницькі 

проекти)



Разові

програми 
грантів, які 
проводяться 

фондами один 
раз (як правило, 
вони спрямовані 
на досягнення 
певних цілей і 

завдань);

Циклічні

програми 
грантів, які 

повторюються 
через певні 

проміжки часу -
один-два рази на 

рік;

Постійні

програми 
грантів, які не 
мають певних 

термінів подання 
заявок на 

фінансування. 
Проекти 

розглядаються за 
фактом їх 

надходження.

Грантові програми та проекти



Де шукати?











Кінець року

інтенсифікувати відносини з 
Україною, надати підтримку 
молодим людям з Німеччини та 
України, з активною позицією

від 2.000 до 10.000 €

Лише юридичні особи:

• навчальні заклади, 

• університети,

• організації з України та 
Німеччини

власний внесок;

учасники віком 16-35 по 6-20 
від кожної країни;



Грантова програма  людської безпеки 
“Кусаноне” від МЗС Японії

Дедлайн

• Протягом року

Сума гранту

• 15-20 тисяч доларів США

Грантоотримувачі:

• неприбуткова недержавна організація, що виконує основні проекти розвитку

• державна неприбуткова структура (школи, університети, інститути, науково-
дослідні структури, лікарні)

Зразок проектів:

1) Ремонтно-оздоблювальні роботи та постачання обладнання закладам освіти;  

2) постачання медичного обладнання лікарням;

3) професійне навчання для інвалідів



Протягом року

Неприбуткові організації 
за межами Японії: 

1) Українські НУО / 
НПО,

2) освітні та науково-
дослідні установи

Довільний бюджет

1) Резюме проекту не 
більше 6 сторінок

2) Відправляти лише 
на поштову адресу

3) Бюджет в 
японських  ієнах



Протягом року;

Пріоритет: Освіта та Молодь;

Фізичні особи, політичні партії, розважальні заходи, спортивні 
команди, релігійні організації, подорожі, телебачення;

Подавати лише через аплікаційну форму онлайн 



Європейський фонд підтримки 

демократії (EED)

• Протягом рокуДедлайн

• від 10 тис. до 150 тис. євроБюджет

• продемократичні рухи, 

• організації громадянського суспільства,

• незалежні ЗМІ, 

• журналісти та блогери, 

• художники та неурядові установи,

• включаючи фонди та освітні установи.

Бенефіціари

• відповідь протягом 12 тижнів,

• може підтримувати операційні витрати (зарплати, офісні та інші 
пов'язані витрати, витрати на зв'язок),

• подача проектної заявки онлайн.

Особливості

• Англійська, арабська, російська, французькаМова подачі



Дедлайн

• доступна подача 4 рази на рік в березні, червні, жовтні, грудні

до 50 000 дол. США

Неурядові недержавні організації 

Окремі особи та державні інституції, в тому числі 
університет НЕ ПОДАЮТЬСЯ!

Демократія, молодь, освіта

До 12 місяців





Фізичні особи 
НЕ подаються

Молодіжні 
організації 

ПОДАЮТЬСЯ

Європейська молодіжна фундація (EYF)

Постійно діюча

10 тисяч Євро



Німецькі фонди, які працюють в сфері
освіти на засадах партнерства в Україні:

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; підтримка 

українських ЗМІ; підтримка економічних реформ.

Фонд імені Гайнріха Бьолля

сприяння демократії та зміцнення громадянського суспільства, 
політична освіта для громадян, раціональне використання енергії та 
захист клімату, статева рівність та гендерна демократія, захист прав 

людини.



Науково-технічна програма EUREKA

• 42 країни + 
ЄС

Кількість

учасників: • 1985 рік Дата:

Підвищення рівня 
конкурентоспроможності Європи, 
сприяючи інноваційному підприємництву:

• 1) між малими та великими підприємствами, 

• 2) між науково-дослідними інститутами та 
університетами. 



Типовий проект EUREKA це:

Процес ініціації проекту

1. Визначитись який з 
проектів обираєте (9 
напрямків та 4 види)

2. Знайти партнерів 
3. Запропонувати ідею  

заповнивши форму 
заявки



Індивідуальна мобільність

• Викладачі;

• Студенти.Для кого?

• Навчання;

• Наукова кар'єра;

• Професійна кар'єра;

• Нові навики/кваліфікації/можливості.

Для чого?

• Короткотермінова (до 6 місяців);

• Довготермінова мобільність (1 рік і більше).На скільки?

• Хост, 

• Учасник мобільності, 

• Керівник\тютор\ментор, 

• Освітній заклад.

Учасники 
процесу:



Стипендія Вишеградського фонду на 
навчальну мобільність

Дедлайн

- визначається програмою   

Рівень

• магістратура

• аспірантура

Розмір гранту

• €2,300/на семестр для стипендіата

• €1,500/на семестр для приймаючої 
установи

Спеціальність

• Усі спеціальності

Території: країни Вишеградської 
четвірки: Чехії, Польщі, Угорщині та 
Словаччині.

заявка повинна бути подана в режимі 
онлайн через My Visegrad

Тривалість:

1–4 семестри для навчання на повний 
робочий день, 

1–2 семестри для аспірантів за денною 
формою навчання



Стипендіальна програма Лейна 
Кіркленда

• визначається програмою
Дедлайн

• 2 семестри навчання

• та

• 2-4 семестри стажування
Програма

• Для українців лише польська
Мова навчання

• Варшава, Краків, Вроцлав Познань, Люблін
Територія

• повернутися після Програми у свої країни та 
впроваджувати там здобуті знання.Умова участі

• біля 1800 злотих на місяць 
Стипендія



Програми академічних обмінів
ім. Фулбрайта в Україні:

для 
студентів старших 

курсів та 
випускників ВНЗ;

для викладачів та 
фахівців соціально-

гуманітарного 
профілю;

для кандидатів та 
докторів наук, 
дослідників та 

фахівців;

для американських 
науковців, 

викладачів та 
фахівців;

для навчальних та 
наукових установ 

України;

для молодих 
викладачів та 
дослідників:

1) Стажування з 
викладання української 

мови (асистенція 
американським 

викладачам)

2) Проведення 
досліджень в 

університетах США



Німецька служба академічних
обмінів DAAD

визначається програмою інтернаціоналізації 
українських вишів

Німецький вищий 
навчальний заклад при 

партнерстві з українським

Німецьке науково-дослідницьке співтовариство (DFG) 

+

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) 

=

1) підтримка науковцям,  2) робочі місця, 3) стипендії

Аспіранти
Постдокторські

дослідження
Досвідчені 

вчені
Дослідницька 

діяльність



The Matsumae International Foundation



EURAXESS
Мережа  ERA-MORE

Європейський портал  подорожей 
вчених



Європейська платформа освіти
для дорослих 

http://ec.europa.eu/epale

http://ec.europa.eu/epale


Корисні посилання:
Назва Посилання

Асоціація студентів та випускників Еразмус

Мундус

http://www.em-a.eu

Європейський портал пошуку можливостей. 

Пошук за предметами та типами академічної

діяльності. Окремо виділені вакансії для 

викладачів

http://academicpositions.eu

Український ресурс з грантами та освітніми

можливостями

http://unistudy.org.ua

Європейський науковий фонд

Асоціація з 68 організацій, що займаються 

науково-організаційною діяльністю у 24 країнах 

Європи 

www.esf.org

портал пропозицій навчання за кордоном, у тому 

числи Он-лайн курси

http://www.internationalgraduate.net/

programs/

Короткотермінові навчальні курси http://www.shortcoursesportal.eu

http://www.em-a.eu/
http://academicpositions.eu/
http://unistudy.org.ua/
http://www.esf.org/
http://www.internationalgraduate.net/programs/
http://www.shortcoursesportal.eu/




Можливості поряд, варто вірно їх інтерпретувати

Галина Соколюк

https://www.facebook.com/progresylni

Долукайтесь до Ком’юніті ПРОГРЕСИЛЬНІ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003931501997

https://www.facebook.com/progresylni
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003931501997

