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РОЛЬ ГРАНТІВ У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ 

 

 На сучасному етапі розвитку українського суспільства все більшу 

роль починають відігравати соціальні обриси грантування. Для того щоб 

досягти певної мети по залученню грантів у сферах життя українського 

суспільства необхідно, як мінімум зрозуміти потребу в них. Тобто чітко 

окреслити рамки на які проблемні сторони життя сучасного суспільства 

повинна бути направлена грантова підтримка. З ціллю суттєвих позитивних 

змін у колі соціальних проблем сучасності і забезпечення добробуту країни у 

майбутньому. 

 Актуальність теми: полягає в тому, що тема важлива, але не 

досліджена на стільки, як того потребує сучасність. Тому потрібно виявити 

проблемні сторони життя українського суспільства і зрозуміти на які важелі 

потрібно натиснути, щоб отримати результати в отриманні грантів для тих 

сторін життя в яких ще нажаль є прогалини. 

 Мета: здійснити контент аналіз проблемних сторін життя в Україні. 

 Завдання: 

– надати визначення грантів як складової системи соціального роботи; 

– систематизувати види грантів за різними ознаками; 

– дослідити проблемні ділянки грантування в Україні; 

– визначити перспективи розвитку грантування в Україні. 

 Об’єктом є гранти у соціальній роботі. 

 Предметом є роль грантів у вирішенні соціальних проблем. 

 Гіпотеза. Можна зробити припущення, якщо виявити проблемні 

аспекти життя українського суспільства, то у майбутньому можна буде 

позбутися розвитку соціальних проблем, шляхом запровадження грантів у 

необхідних сферах життя. 

 Під поняттям грант найчастіше розуміють — грошові або інші 

засоби, що передаються громадянами та юридичними особами (в т.ч. 

іноземними), а також міжнародними організаціями для проведення 

конкретних наукових досліджень, розробки законопроектів, підготовки 

кадрів та інших цілей на умовах, передбачених ґрантодавцем.  

 Існують наступні види грантів, такі як: грант як пожертва, науковий 

грант, благодійний грант, державний грант, президентський грант. Із усіх 

перерахованих грантових підтримок найвідомішим в Україні залишається 

Президентські гранти для обдарованої молоді. Але і це доволі таки невеликий 

внесок в розвиток майбутніх громадян українського суспільства.  

 Гранти надаються безкоштовно і без повернення. Обов'язковими 

умовами грантування є дві сторони: грантодавець і одержувач гранту. У 

вигляді гранту можуть надаватися кошти, або майно. Важливо пам'яти 

наступне, те що будь який грант надається безоплатно і безповоротно. Він 
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повинен бути виділений для конкретно поставленої мети, тобто кошти 

повинні йти за конкретним призначенням. Обов'язковою умовою отримувача 

гранту є те що він повинен відзвітуватися перед грантодавцем про 

роздільний облік коштів, їх цільове використання і про кінцевий результат. 

Основна мета будь якого соціального гранту - це здійснення конкретних 

програм у соціальній роботі, проведення досліджень. 

 Предмет соціального гранту визначається самостійно виконавцем, 

який подає заявку на підтримку своєї ініціативи. Специфіка гранту полягає в 

тому, що він застосовується в разі очевидності потенційної небезпеки, яка 

загрожує соціальному розвитку й вимагає певної профілактичної реакції. У 

цій ситуації йдеться про потенційну проблему соціального розвитку, яка 

лише окреслюється, і подальше протікання і зримі оптимальні способи 

вирішення якої ще невідомі. 

 Фінансування соціальних проектів шляхом надання грантів є 

значним кроком уперед із точки зору розвитку соціальної відповідальності у 

будь якій країні. Спрямування благодійних коштів у соціальні проекти 

недержавних організацій та закладів можна розглядати як соціальні 

інвестиції, котрі дозволяють розвивати людські ресурси, створювати нові 

послуги, відкривати додаткові робочі місця, поліпшувати умови життя 

населення. 

 Якщо проаналізувати соціальні проблеми сучасного українського 

суспільства, то не залишаться непомітними найгостріші з них, а саме: 

безробіття, бідність і злиденне існування, корупція, алкоголізм і наркоманія, 

злочинність, безквартирність і безробітність молодих сімей, десятки тисяч 

покинутих дітей, проституція, безпритульність та інші. 

 Насправді, якщо частіше звертати увагу на соціальні проблеми і 

проводили профілактичні заходи не іноді, а постійно, то ефект не змусить 

довго чекати. Але нажаль в нашій країні є проблеми для вирішення яких 

потрібні вже чіткі дії, а не лише профілактика і саме поняття як грантова 

підтримка реалізації проектів у соціальній роботі не виправдовує себе як 

належно, бо мінімізована до межі. Шкода але на сьогодні, механізм 

соціального гранту не набув в Україні достатнього поширення і у вітчизняній 

практиці, його розглядали частіше як різновид соціального замовлення, а це 

говорить про те що грант розглядався доволі відносно, а не конкретно. 

 Ось тому для розкриття поняття грант і показ його як ефективної 

моделі, що поліпшить життя суспільства в цілому у майбутньому, важливо 

розвивати феномен грантування і впроваджувати його у буденне життя 

сучасного українського суспільства. Це може у майбутньому стати 

поштовхом для розвитку соціальної роботи в цілому і суттєво змінити життя 

не однієї людини, а всього українського суспільства. 


