
 «Platforma» 
 Портал з управління знаннями 

«Knowledge portal» 
 «Mladinfo» 
 «Unistudy» 
 Відділ академічної мобільності КНУ 

імені Тараса Шевченка 

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України  

 Міністерство молоді та спорту України  

 Міністерство інфраструктури України  
Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин 

Луганської облдержадміністрації здійснює щомісячну підготовку інформаційного бюлетеню 
«Гранти. Конкурси. Можливості» та розміщення його на офіційній сторінці у Фейсбук  

• Ресурсного центру «Гурт» 
• Інформаційному порталі 

некомерційних організацій України 
«Громадський простір» 

• «Велика ідея»  
• Всеукраїнської асоціації сільських та 

селищних рад  

 Каталог грантодавців, який ведеться з 1995 року 

 Провідний світовий постачальників інформації про фандрейзинг для недержавних організацій 

 European Foundation Centre - міжнародна асоціація суспільних та корпоративних донорів 

 Міжнародний портал для некомерційних організацій 

 Європейська Комісія грантових пропозицій від Європейського Союзу  

 Гранти Європейського Союзу, представлені європейські програми фінансування та методологія 
підготовки проектів 

 

 Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 

 UNICEF 

 Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) 

 Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) 

 Міжнародний банк реконструкції і розвитку 

 Європейський банк реконструкції та розвитку 

 Міжнародна фінансова корпорація (IFC)  та інші 
 

Краудфандинг, у перекладі українською мовою «Фінансування громадою» - це метод пошуку грошей, 
який передбачає отримання необхідної суми від масової знеособленої аудиторії.  

 KICKSTARTER – найпопулярніший ресурс у світі для фінансування різних креативних проектів 

 INDIEGOGO – світова платформа для збору коштів на благодійність, запуск бізнесу, реалізацію ідеї 

 RocketHub – ресурс для збору коштів на суспільно важливі і соціальні цілі, проекти пов’язані з 
наукою, мистецтвом, бізнесом 

 BIGGGGIDEA – український майданчик для реалізації проектів з розвитку суспільства, ініціативи 
активних громадян 

 NA-STARTE – українська платформа для фінансування стартапів, комерційних і суспільно-
соціальних проектів, бізнес-ідей 

  
 
 
 
 

 
 
 

Портали українських  
недержавних організацій 
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Сайти органів публічної 
влади в Україні 

Зарубіжні ресурси з 
фандрейзингу 

Офіційні сайти  
донорських організацій 

Краудфандингові 
платформи 

Луганська обласна державна адміністрація 

Департамент міжнародної технічної допомоги, 
інноваційного розвитку та зовнішніх зносин 

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА  

ГРАНТРАЙТИНГУ 
 

http://platfor.ma/
http://www.kp.org.ua/
http://www.kp.org.ua/
http://www.mladiinfo.eu/
http://unistudy.org.ua/%20short-term/training/
http://mobility.univ.kiev.ua/
http://mobility.univ.kiev.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/
http://dsmsu.gov.ua/index/ua
http://mtu.gov.ua/
https://www.facebook.com/groups/depzz/
http://gurt.org.ua/
http://www.prostir.ua/
http://www.prostir.ua/
http://www.prostir.ua/
https://biggggidea.com/)
http://vassr.org/)
http://vassr.org/)
http://foundations.org/
http://fundraisinginfo.com/
http://www.efc.be/
http://www.guidestar.org/
http://ec.europa.eu/
http://welcomeurope.com/
https://www.usaid.gov/uk/ukraine
https://www.unicef.org/ukraine/
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html
https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy
https://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
https://www.ebrd.com/ukraine.html
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home
https://www.kickstarter.com/
https://www.indiegogo.com/
http://www.rockethub.com/
https://biggggidea.com/)
https://na-starte.com/
mailto:@depzz_loda
https://www.facebook.com/groups/depzz/
https://t.me/depzz01
mailto:depzzmtd@gmail.com

