
 
Центр розвитку інвестиційної спроможності та залучення ресурсів 

e-mail: resource.voaoms@gmail.com  

тел.: (067) 500-23-01 

 

ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ 

доступних для Вінницької області  

станом на 23.07.2018 р. 

1 

 

Гранти Японського Водного Форуму для низових організацій 

Мета: 

 

Японський Водний Форум приймає заявки на надання фінансової підтримки 

організаціям з країн, що розвиваються, які працюють з проблемами, пов'язаними з 

водою, у своїх країнах. 

Учасники:

 

Місцеві низові організації. Національні уряди, місцеві управління і приватні акціонерні 

компанії НЕ можуть звертатися за фондом. 

Дедлайн:

 

31 липня 2018 року 

Сума гранту:

  

До 1000 доларів США 

Сайт:

 

http://www.waterforum.jp/en/news_en/grassroots_en/2018/0601/?p=8868  
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Конкурс грантів «Громадськість за проєвропейські зміни в Україні» 

(9 хвиля) 

Мета: 

 

Мета конкурсу – зростання залучення організацій громадянського суспільства до 

процесів моніторингу та публічного діалогу з органами влади щодо секторальних 

реформ у відповідності до виконання Угоди про асоціацію в таких секторах як правова, 

конституційна, судова та виборча реформи, фінансування політичних партій, реформа 

державного управління, охорона здоров’я, охорона довкілля, енергетика, транспорт, 

земельна реформа, технічні бар’єри в торгівлі та спрощення торгівлі, контроль безпеки 

продуктів харчування. Заявки приймаються до 10 серпня 2018 року. 

Учасники:

 

До участі у конкурсі запрошуються неприбуткові організації 

громадянського суспільства, які мають: 

- статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні не менше 1 року; 

- спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за 

ними (включаючи фінансове звітування); 

- запланували у бюджетах своїх проектів участь одного (двох) представників 

своєї організації у кожній з 2-денних конференцій, які припадають на період 

виконання проекту (перелік і дати запланованих конференцій див. нижче). 

- веб-сайт організації та/або сторінку у фейсбуці. 

Досвід практичної роботи у сфері запропонованого проекту буде конкурентною 

перевагою. Вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з іншими 

регіональними громадськими організаціями, організаціями аналітичного, експертного 

спрямування, ЗМІ (у тому числі з інших областей України). 

mailto:resource.voaoms@gmail.com
http://www.waterforum.jp/en/news_en/grassroots_en/2018/0601/?p=8868
http://www.waterforum.jp/en/news_en/grassroots_en/2018/0601/?p=8868
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336


Дедлайн:

 

10 серпня 2018 року 

Сума гранту:

  

Максимальний розмір гранту – 750 000 гривень (оптимальний бюджет проекту 300 000 

– 500 000 гривень). 

Сайт:

 

http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336  
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Гранти від Міністерства закордонних справ Данії для забезпечення 

стабільності економічного зростання 

Мета: 

 

Міністерство закордонних справ Данії наразі надає грантові заявки з метою сприяння 

сталому економічному зростанню в країнах, що розвиваються.  Програма партнерства 

передбачає інноваційний підхід до залучення бізнес-сектора та сприяє мотивації та 

мобілізації інвестицій приватного сектору. 

Учасники:

 

Партнерські консорціуми 

Дедлайн:

 

16 серпня 2018 року 

Сума гранту:

  

Кандидати подадуть концептуальну записку та можуть подати заявку на отримання 

загальної суми грантів у розмірі мінімум 5 млн. датських крон і максимум 8 млн. 

датських крон на партнерський проект. 

У концептуальній записці заявники можуть подати заявку на отримання до 500 000 

Датських крон (від загальної суми гранту) для покриття витрат на розробку проекту, 

включаючи дослідження, відвідування партнерів тощо протягом періоду розробки 

проекту.  

Сайт:

 

http://tanzania.um.dk/en/News/newsdisplaypage/?newsID=4F311767-079A-4D03-9E08-

F1635F6D9E7E 
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Creative Twinning: конкурс проектів на розвиток культурного сектору 

Мета: 

 

Оголошено конкурс грантів Creative Twinning для організацій, які працюють у сфері 

креативних індустрій з метою підтримки креативних проектів у сфері культури  

Учасники:

 

Організації, компанії, НУО, які працюють у культурному секторі 

Дедлайн:

 

31 серпня 2018 року 

Сума гранту:

  

Від 600 до 1 400 000 євро.  

Від 4 до 8 проектів отримають грант за схемою Creative Twinning. 

Сайт:

 

https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning  
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Гранти Ініціативи Джоука Воллера-Хантера для молодих активістів 

екологічного сектору 

Мета: Ініціатива Джоука Воллера-Хантера приймає заявки на участь у грантовій програмі. У 

межах програми Ініціатива надає малі гранти на навчання та тренінги для активістів, 

http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336
http://tanzania.um.dk/en/News/newsdisplaypage/?newsID=4F311767-079A-4D03-9E08-F1635F6D9E7E
http://tanzania.um.dk/en/News/newsdisplaypage/?newsID=4F311767-079A-4D03-9E08-F1635F6D9E7E
http://tanzania.um.dk/en/News/newsdisplaypage/?newsID=4F311767-079A-4D03-9E08-F1635F6D9E7E
http://tanzania.um.dk/en/News/newsdisplaypage/?newsID=4F311767-079A-4D03-9E08-F1635F6D9E7E
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning
http://gurt.org.ua/news/grants/46088/
http://gurt.org.ua/news/grants/46088/


 

які будуть висунуті їхніми організаціями як майбутні лідери.  

Учасники:

 

Молоді люди, які працюють або є членами екологічних ОГС в країнах, що 

розвиваються та країнах з перехідною економікою, які виявили потенціал та 

зацікавленість в подальшому розвитку лідерства. Перевага надається молодим жінкам 

та чоловікам віком до 35 років. 

Дедлайн:

 

01 вересня 2018 року 

Сума гранту:

  

До 7000 євро. 

Сайт:

 

http://gurt.org.ua/news/grants/46088/  
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Конкурс грантів «Громадська синергія: посилення участі 

громадськості в євроінтеграційних реформах» 

Мета: 

 

Міжнародний фонд «Відродження» за фінансової підтримки ЄС в межах проекту 

«Громадська синергія / Civic Synergy» оголошує конкурс грантів. Мета: Посилення 

участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ. Учасники: Громадські 

організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання. 

Учасники:

 

Учасники конкурсу: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші 

об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові 

або благодійні організації, які є членами (учасниками) Платформ та/або їхніх робочих 

груп. 

Дедлайн:

 

05 вересня 2018 року 

Сума гранту:

  

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн. 

Максимальний розмір гранту – 800 000 грн. 

Оптимальний розмір гранту – 300 000- 550 000 грн. 

Загальний бюджет конкурсу –  до 7 625 000 грн. 

Сайт:

 

https://gurt.org.ua/news/grants/47052/  
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Міжнародна гуманітарна премія «Аврора» 

 

Мета: 

 

Відкрито прийом заявок на отримання міжнародної гуманітарної Премії Аврори. 

Премія Аврори - глобальна гуманітарна нагорода, призначена для визнання героїв 

сучасності за виняткові здобутки у збереженні людського життя у небезпечних 

обставинах. Метою премії є визнання та підтримка тих, хто ризикує своїм життям та 

здоров'ям заради порятунку людей у трагічних ситуаціях, зокрема під час техногенних 

катастроф та злочинів проти людяності. 

Учасники:

 

Критерії відбору: Мужність. 

Ступінь, на який демонструється дії Номінанта: 

Сміливість допомагати іншим вижити; Подолання значних ризиків заради допомоги 

іншим у виживанні; Наявність  професійних обов'язків та зобов’язань задля допомоги 

іншим вижити; Явний намір допомогти іншим вижити; Пряме залучення до допомоги 

інших людей; Мотивація альтруїстичними намірами. 

Дії домінанта мають впливати на: збереження життя в країні або на глобальному 

рівні; Довгостроковий ефект у рятуванні життя; Надання натхнення іншим, щоб 

врятувати життя, прямо чи опосередковано. 

 

Дедлайн: https://auroraprize.com/en/prize/detail/nominatenow  

http://gurt.org.ua/news/grants/46088/
https://gurt.org.ua/news/grants/47052/
https://gurt.org.ua/news/grants/47052/
https://gurt.org.ua/news/grants/47052/
https://auroraprize.com/en/prize/detail/nominatenow
https://auroraprize.com/en/prize/detail/nominatenow


 
Сума гранту:

  

7 вересня 2018 року 

Сайт:

 

https://auroraprize.com/en/prize/detail/nominatenow  
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II етап конкурсу на розробку Планів Дій Сталого Енергетичного 

Розвитку та клімату 

Мета: 

 

Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» проводить 

відбір громад, які потребують допомоги в плануванні власної низьковуглецевої 

політики, розрахунку базового кадастру викидів та відповідних заходів до 2030 року. 

Громадська організація Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та 

підтримки бізнесу» в рамках проекту «Організація співпраці малих міст України, 

громадянського суспільства та експертного середовища у питаннях енергобезпеки», 

оголошує II етап конкурсу на розробку в 2019 р., Планів Дій Сталого Енергетичного 

Розвитку та клімату (SECAP), серед малих та середніх громад України, з чисельністю 

населення не більше 100 тис.  

Учасники:

 

Участь мають брати органи місцевого самоврядування: міські та селищні ради, 

об’єднані територіальні громади України, які приєдналися, або мають бажання 

приєднатися до Європейської ініціативи – (Covenant of Mayors) – “Угода мерів”, 

ініційованої Європейською Комісією від 15.01.2009 року, з метою забезпечення 

реалізації політики сталого енергетичного розвитку та зменшення викидів парникових 

газів на території громади не менше ніж на 30% до 2030 року. 

Дедлайн:

 

15 вересня 2018 року, 16 год. 00 хв. 

Сума гранту:

  

________________ 

Сайт:

 

http://gurt.org.ua/news/grants/46359/  
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Премія «Земля Жінок» розпочинає прийом заявок 
 

Мета: 

 

Конкурс дозволяє отримати фінансову підтримку зразковим ініціативам, що 

реалізуються жінками для збереження природи й довкілля. Нагорода «Країна жінок» 

призначена для жінок, що реалізують проект із захисту навколишнього середовища з на 

некомерційних засадах або ж реалізують соціальний бізнес. Це можуть бути проекти як 

індивідуальні, так і подані від організацій. 

Учасники:

 

Будь-яка жінка, що має громадянство однієї з країн: Франція, Німеччина, Швейцарія, 

Австрія, Португалія, Марокко, Росія, Україна, Мексика, Туреччина, Італія, Іспанія та  

яка щоденно працює на навколишнє середовище в некомерційній організації або в 

структурі з соціальною та екологічною або приватною метою. 

Дедлайн:

 

30 вересня 2018 року 

Сума гранту:

  

Кожен рік нагороджується три місцеві асигнування: 

1-а премія 10 000 € 

2-а премія 5000 євро 

Третя премія 3000 євро. 

Додатковий приз у розмірі 10 000 євро присуджується за Гран-прі Terre de Femmes. 

https://auroraprize.com/en/prize/detail/nominatenow
http://gurt.org.ua/news/grants/46359/
http://gurt.org.ua/news/grants/46359/
http://gurt.org.ua/news/grants/46359/
http://www.yves-rocher-fondation.org/terre-de-femmes/comment-postuler/


Сайт:

 

http://www.yves-rocher-fondation.org/terre-de-femmes/comment-postuler/  
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Нова краудфандингова ініціатива у галузі культури 

Мета: 

 

Цією ініціативою Фонд прагне зміцнити практику фінансування значущих суспільних 

ініціатив шляхом краудфандингу – залучення коштів від громадян. Завдяки підтримці 

Фонду, громадські організації, які реалізують проекти у сфері культури та залучають 

кошти спільноти отримають додаткові можливості для реалізації своїх ідей. Пріоритет 

цього конкурсу – підтримка культурницьких ініціатив, які допомагають знайти 

порозуміння у суспільстві, залучають людей з різних середовищ та регіонів. 

 

Учасники:

 

У конкурсі можуть брати участь організації з усіх регіонів України. 

Дедлайн:

 

 Діє до 31 грудня 2018 року. 

Дата збору заявок – 17.00 останнього робочого дня кожного місяця. 

До 15 числа кожного наступного місяця Фонд оголошуватиме про результати відбору 

заявок на участь у цій ініціативі.   

Сума гранту:

  

Максимальна сума, яку Фонд дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи, 

становить 150 000 гривень 

Сайт:

 

http://www.irf.ua/grants/contests/mizhnarodniy_fond_vidrodzhennya_ogoloshue_konkurs_id

ey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/  
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Гранти на впровадження місцевих ініціатив та інвестиційних проектів 

в ОТГ 

Мета: 

 

У рамках свого Фонду стратегічних інвестицій, Проект USAID «Підтримка аграрного і 

сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс 

Інтернешнл Інк»., надаватиме гранти на впровадження місцевих ініціатив та 

інвестиційних проектів в об’єднаних територіальних громадах.  

Учасники:

 

Категорія 1: ОТГ у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, 

Луганській, Миколаївській, Одеській і Запорізькій областях 

Категорія 2: ОТГ, які   підписали Протоколи про наміри з проектом 

«Агросільрозвиток» з інших областей, або ОТГ, на території яких розташовані та 

здійснюють діяльність підприємства, які підписали Протокол про наміри з 

Проектом «Агросільрозвиток» 

 
Дедлайн:

 

28 грудня 2018 року  

Сума гранту:

  

У рамках цієї грантової програми, проект «Агросільрозвиток» планує надати 15 

грантів на загальну суму приблизно 9,45 млн. гривень.  

Очікується, що сума кожного гранту може коливатись від 270 тис. грн до 675 тис. 

грн., остаточна сума гранту буде визначена в результаті переговорів. 

Сайт:

 

http://gurt.org.ua/news/grants/45193/  
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Проект USAID «ВзаємоДія» оголошує грантову програму 

Мета: 

 

Метою цього Річного програмного оголошення (РПО) є запрошення до подання 

концепцій на отримання грантового фінансування від Програми "Підтримка 

організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» за фінансової підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

http://www.yves-rocher-fondation.org/terre-de-femmes/comment-postuler/
http://www.irf.ua/grants/contests/mizhnarodniy_fond_vidrodzhennya_ogoloshue_konkurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/
http://www.irf.ua/grants/contests/mizhnarodniy_fond_vidrodzhennya_ogoloshue_konkurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/
http://www.irf.ua/grants/contests/mizhnarodniy_fond_vidrodzhennya_ogoloshue_konkurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/
http://gurt.org.ua/news/grants/45193/
http://gurt.org.ua/news/grants/45193/
http://gurt.org.ua/news/grants/45193/
https://gurt.org.ua/news/grants/46415/


Учасники:

 

НГО 

Дедлайн:

 

17 червня 2019 року 

Сума гранту:

  

Загальний розмір гранту за цим РПО для організації(-ій) (чи консорціуму організацій) 

становитиме суму в гривнях, що еквівалентна сумі між 10 000 та 150 000 доларам 

США. 

Сайт:

 

https://gurt.org.ua/news/grants/46415/  
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Гранти від «Глобального Фонду для жінок» 

Мета: 

 

Фонд підтримує жіночі групи, чия діяльність спрямована на поліпшення становища 

жінок і дівчаток у світі та ведеться за межами США.  

Учасники:

 

Загальні вимоги: 

 Об’єднання має перебувати за межами США, фонд не фінансує об’єднання, 

розташовані на території США; 

 Діяльність об’єднання повинна чітко відображати його прихильність 

дотриманню прав людини і рівноправності жінок і чоловіків; 

 Заявка має подаватися від об’єднання (організації). Фонд не приймає 

індивідуальні заявки; 

 Об’єднання має перебувати під керівництвом жінок. Жінки повинні займати всі 

або більшість керівних посад у вашій групі. 

Дедлайн:

 

Фонд постійно виділяє невеликі гранти на загальний розвиток діяльності жіночих 

об’єднань, а також на реалізацію конкретних проектів, отже заявки можна подавати 

будь-коли, адже конкретного дедлайну немає. 

Сума гранту:

  

Від $500 до $20 тис. 

Сайт:

 

https://www.globalfundforwomen.org/  
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Грантова програма короткострокових ініціатив 

громадських організацій 

Мета: 

 

Метою цього конкурсу є підтримка короткострокових (від одного до дев’яти місяців) 

ініціатив  українських організацій громадянського суспільства, спрямованих на 

задоволення виникаючих потреб у залученні громадян та досягнення вимірюваних 

результатів. Завданням цього конкурсу є сприяння залученню громадян та просування 

громадського активізму, обміну знаннями та навичками між громадянами. 

Учасники:

 

ГО 

Дедлайн:

 

Кінцевого терміну подання проектних пропозиції немає. Цей конкурс є безстроковим. 

Пакт переглядатиме проектні пропозиції на постійній основі. Заявники 

отримуватимуть рішення щодо заявок, які були подані на конкурс, протягом 45 днів з 

моменту, коли Пакт отримає повний пакет проектної пропозиції. 

Сума гранту: до $20,000 

https://gurt.org.ua/news/grants/46415/
https://www.globalfundforwomen.org/
https://www.globalfundforwomen.org/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/


 

  
Сайт:

 

http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/  
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Можливість отримати грант від Європейського фонду підтримки 

демократії 

 (The European Endowment for Democracy (EED) 

Мета: 

 

Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких - розвиток і зміцнення 

демократичного громадянського суспільства у країнах, охоплених Європейською 

політикою сусідства. 

Учасники:

 

На гранти EED можуть претендувати організації, рухи, а також активісти, молодіжні 

лідери та представники незалежних мас-медіа, без огляду на розмір їх структури та 

формальний статус. 

Дедлайн:

 

EED може надавати допомогу в невідкладному режимі (open financing cycle), без 

оголошення т. зв. calls for proposals. 

Сума гранту:

  

 

від 10 000 до 150 000 євро 

 

Сайт:

 

http://gurt.org.ua/news/grants/36114/ 

 

 

16  

Європейська молодіжна фундація (EYF) надає гранти для НУО 

Мета:

 

Проекти повинні бути спрямовані на: 1) зміцнення миру і співробітництва;  

2) сприяння тіснішій співпраці та взаєморозумінню між молоддю; 3)заохочення обміну 

інформацією; 4) стимулювання взаємодопомоги. Вони повинні також відповідати 

поточним пріоритетам молодіжного сектору Ради Європи. 

Учасники:

  

Міжнародні молодіжні НУО, присутні не менш ніж в 7 державах-членах; Міжнародні 

мережі молодіжних НУО зі щонайменше 7 держав-членів; Регіональні мережі 

молодіжних НУО з 4-6 держав-членів; Національні молодіжні НУО держав-членів; 

Місцеві молодіжні НУО держав-членів. Організації повинні бути некомерційними, 

неурядовими, мати власний статут, бути створеними молоддю і для молоді віком 15-30 

pоків, і виконувати свою роботу відповідно до цінностей Ради Європи. 

Дедлайн:

 

 

Дедлайни залежать від видів грантів. 

Сума гранту:

  

Щороку ЄМФ, що базується в Страсбурзькому Європейському Молодіжному Центрі 

Ради Європи, виділяє близько 3 млн. євро для молодіжних проектів. 

ЄМФ підтримує один молодіжний захід кожного робочого дня в Європі – 300 грантів 

за участі понад 15 тис. молодих людей на рік. 

Сайт:

 

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home  

Конференції, гранти на навчання конкурси, тренінги 

http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
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Волонтерство у Болгарії 

 

Учасники:

  

Потрібен ЕВС волонтер у Болгарію. Проект буде реалізований у місті Слівен, Болгарія, 

де працює приймаюча організація «Жага Життя». Проект триватиме 10 місяців, з 

вересня 2018 року по травень 2019 року. 

Дедлайн:

 

10 серпня 2018 року. 

Сума гранту:

 

 

 ---------- 

Сайт:

 

https://gurt.org.ua/vacancies/46061/  
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Безкоштовна вища фінансова освіта для осіб з інвалідністю 

  

Учасники:

  

Вимоги до абітурієнтів: 

1) Наявність інвалідності (офіційно визнаної) з можливістю навчання у вищих 

навчальних закладах; 

2) бажання навчатися та відповідальність. 

Дедлайн:

 

19 серпня 2018 р. 

Сума гранту:

 

 

Можливості для навчання: 

1) Отримати Диплом БАКАЛАВРА та вступити одразу на 1 КУРС НАВЧАННЯ– можуть особи, що 
мають атестат про повну загальну середню освіту та три сертифікати ЗНО (Українська мова та 
література, два на вибір: Математика, Історія України, географія, Іноземна мова); 
2) Отримати Диплом БАКАЛАВРА та вступити одразу на 2 КУРС НАВЧАННЯ– можуть особи, що 

мають диплом молодшого спеціаліста будь-якої спеціальності;  
3) Отримати Диплом БАКАЛАВРА та вступити одразу на 3 КУРС НАВЧАННЯ– можуть особи, що 
мають диплом молодшого спеціаліста економічних спеціальностей (облік і аудит, фінанси, 
економіка підприємства та деякі інші);  
4) Отримати Диплом МАГІСТРА за 1,5 роки можуть всі, хто має диплом бакалавра, спеціаліста, 
магістра будь-якої спеціальності. 

Сайт:

 

Просимо реєструватися  за посиланням:    
https://goo.gl/forms/4Hm648jwFadzG3pM2  
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Освітній грант на навчання на програмі Ukrainian MBA 
 

Учасники:

  

Для того, щоб отримати освітній грант, необхідно подати заявку, особисто взяти участь 

у конкурсі і вирішити кейс з одним з кращих результатів. Взяти участь у конкурсі 

можуть усі бажаючі навчатися на програмі Ukrainian MBA. 

Дедлайн:

 

13 вересня 2018 року 

Сума гранту:

 

Учасники відкритого конкурсу на отримання гранту ректора, які покажуть найкращі 

результати, отримають гранти на навчання на програмі Ukrainian MBA в таких 

розмірах: 

https://gurt.org.ua/vacancies/46061/
https://gurt.org.ua/vacancies/46061/
file:///C:/Users/admin/Desktop/ВВВВ/Просимо%20реєструватися%20%20за%20посиланням:%20%20%20https:/goo.gl/forms/4Hm648jwFadzG3pM2
https://goo.gl/forms/4Hm648jwFadzG3pM2
https://goo.gl/uGFQr2


 

 

за 1 місце - 40 000 грн. 

за 2 місце - 30 000 грн. 

за 3 місце - 20 000 грн. 

Гранти не видаються в грошовій формі, а являють собою сертифікати на навчання на 

програмі Ukrainian MBA. Тобто вартість навчання буде зменшена на суму отриманого 

гранту. Повна вартість програми: 112 000 грн. 

Сайт:

 

https://goo.gl/uGFQr2  

https://goo.gl/uGFQr2

