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Сьогодні міжнародні організації надають відповідну під-
тримку активній спільноті для подолання негативних на-
слідків кризи в Україні, у тому числі в Луганській і Доне-
цькій областях. Ця підтримка надається у тому числі на 
розвиток бізнесу для розширення економічних можливос-
тей і посилення потенціалу регіону в умовах постконфлі-
ктної трансформації. Метою статті є дослідження гра-
нтрайтингу для розвитку бізнесу в умовах постконфлік-
тної трансформації. Починаючи з 2015 року, міжнародні 
організації вже реалізували певну кількість проектів, 
спрямованих на започаткування, відновлення або розвит-
ку підприємницької діяльності для внутрішньо переміще-
них осіб і місцевого населення, що постраждали від конф-
лікту. Досвід розвинених країн показує, що хоча і існують 
певні ризики, в цілому виділення грантів не лише сприяє 
довгостроковому розвитку бізнесу, а і забезпечує рівні 
можливості для ведення бізнесу для різних верств насе-
лення. В Україні існує проблема з виділенням грантових 
коштів на розвиток бізнесу від держави. Створення від-
повідних державних програм підтримки розвитку бізнесу 
потребує подальшого дослідження, особливо за умови 
припинення через деякий час такої підтримки від міжна-
родних організацій. 
Ключові слова: грантрайтинг, грант, розвиток бізнесу, 
підприємництво, постконфліктна трансформація. 

 
 
Вступ. Сьогодні грантова діяльність є вельми 

популярною серед представників некомерційних ор-
ганізацій в Україні. Багато міжнародних організацій 
надають відповідну підтримку активній спільноті 
для подолання негативних наслідків кризи в країні, 
у тому числі в Луганській і Донецькій областях, 
сприяння проведенню економічних, соціальних, де-
мократичних та інших реформ і подолання супроти-
ву населення нововведенням, розвитку місцевих 
громад і підвищення їх спроможності, активізації 
населення громад у різних областях України та роз-
витку їх підприємницьких навичок. Для Луганської і 
Донецької областей грантові програми, спрямовані 
на розвиток бізнесу, є дуже важливою складовою їх 

розвитку, оскільки значна кількість населення до 
початку конфлікту 2014 р. працювала на великих 
"містоутворювальних" підприємствах, а після при-
пинення роботи цих підприємств була вимушена 
шукати нові місця. Тому можливості розвитку біз-
несу в регіонах в умовах постконфліктної трансфо-
рмації є актуальним і потребує уваги. 

Постановка задачі. Грантові програми і пи-
тання надання грантів для розвитку бізнесу висвіт-
люються на багатьох соціальних ресурсах, які нада-
ють інформацію про можливості для некомерційних 
і комерційних організацій [1, 2]. В науковій літера-
турі гранти як джерела фінансування згадуються, 
але не є поширеними. Так, наприклад, у [3] грант 
розглядається як один з новітніх фінансових інстру-
ментів для сталого розвитку регіонів України в умо-
вах постконфліктної трансформації. Для розвитку 
бізнесу в рамках своїх тривалих програм розвитку 
гранти виділяють такі міжнародні організації як 
Програма Розвитку ООН (UNDP), Фонд ООН у га-
лузі народонаселення (UNFPA), ООН Жінки (UN 
Women), Продовольча та сільськогосподарська ор-
ганізація ООН (FAO), Агентство США з міжнарод-
ного розвитку (USAID), Шведське агентство з пи-
тань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA), 
Данська Рада у справах біженців – Данська Група з 
розмінування (DRC і DDG), Чеська гуманітарна не-
державна організація "Людина в біді" People in Need 
etc [4]. В інших джерелах гранти згадуються як дже-
рела фінансування бізнесу, але також в рамках на-
дання міжнародної технічної допомоги для сталого 
розвитку бізнесу [5, 6]. Метою статті є дослідження 
грантрайтингу для розвитку бізнесу в умовах пост-
конфліктної трансформації.  

Результати. Сьогодні в Україні спостерігають-
ся незначні коливання кількості суб'єктів господа-
рювання – мікро і малих підприємств, тоді як, на-
приклад, в Луганській області їхня кількість значно 
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зменшилась після початку військового конфлікту у 
2014 році [7]. Очевидно, що частина з цих суб'єктів 
господарювання перемістилася до інших областей 
України та до контрольованої частини Луганської 
області, тоді як інші або закрилися, або залишились 
на окупованій території. Зміна кількості працюючих 
підприємств суттєво впливає на економічний розви-
ток самого регіону. Розвиток малого бізнесу зали-
шається одним з найбільш дієвих інструментів для 
розвитку економіки регіону в цілому, який постраж-
дав від конфлікту та має зруйновану інфраструкту-
ру, велику кількість непрацевлаштованих внутріш-
ньо переміщених осіб, відсутність крупних інвести-
цій через суттєві ризики, що військовий конфлікт 
знову перейде в гостру фазу. Саме тому міжнародні 
організації спрямували свою діяльність у тому числі 
на відновлення критичної інфраструктури Лугансь-
кої і Донецької областей, допомогу у набутті нових 
навичок і компетентностей звільненими внутрішньо 
переміщеними особами та зміцненні їх економічно-
го потенціалу, відкриття нового бізнесу та підси-
лення вже існуючого за рахунок працевлаштування 
нових осіб.  

Якщо поглянути на програми, в рамках яких 
реалізується допомога міжнародних організацій ро-
звитку малого бізнесу, то можна відзначити такі: 

 "Програма малих грантів для започаткуван-
ня або відновлення підприємницької діяльності" в 
рамках Проектів "Швидке реагування на соціальні 
та економічні проблеми внутрішньо переміщених 
осіб в Україні" та "Економічне і соціальне віднов-
лення Донбасу", що реалізуються ПРООН за фінан-
сової підтримки Уряду Японії і в партнерстві з Уря-
дом України (2015 р.) [8]; 

 "Конкурс бізнес-грантів для започаткуван-
ня, відновлення або розвитку підприємницької дія-
льності для внутрішньо переміщених осіб і місцево-
го населення", що реалізується в рамках Програми 
відновлення та розбудови миру ПРООН за фінансо-
вої підтримки урядів різних країн (2016-2017 рр.) 
[8]; 

 "Конкурс мікро-грантів на розвиток підпри-
ємницької діяльності" в рамках програми, спрямо-
вану на підтримку внутрішньо переміщених осіб та 
осіб, що постраждали від конфлікту в Україні, які 
потребують допомоги для початку нового та віднов-
лення або розширення існуючого бізнесу, що реалі-
зується Данською Радою у справах Біженців (DRC) 
за фінансової підтримки Швейцарської агенції роз-
витку та співробітництва (SDC) і Департаменту Мі-
жнародного Розвитку Великобританії (DFID) (2017 
р.) [1]; 

 "Економічні можливості постраждалим від 
конфлікту", що реалізується Українським Жіночим 
Фондом, за підтримки USAID (2016-2018 рр.) [9]; 

 "Конкурс малих бізнес-грантів на відкриття, 
відновлення та розширення мікро, малих та середніх 
підприємств", що реалізовується в рамках Програми 
ООН із відновлення та розбудови миру ПРООН, 
ООН Жінки, UNFPA і FAO (2019-2020 рр.) [8];  

 "Нагальна гуманітарна допомога та підтри-
мка раннього відновлення для уразливих ВПО, лю-
дей, які повернулися, та громад, постраждалих вна-
слідок конфлікту на сході України", що реалізується 
Міжнародною організацією з міграції (МОМ), Аге-
нтством ООН з питань міграції, за фінансування 
Бюро з питань народонаселення, біженців та мігра-
ції Державного департаменту США (2020 р.) [10].  

Цей перелік не є вичерпним, але з нього можна 
побачити, що головна мета багатьох програм пов'я-
зана з "поліпшенням життя внутрішньо переміще-
них осіб та місцевого населення шляхом підтримки 
підприємницької діяльності та малого бізнесу" [8], 
"надання можливостей для відновлення / стабілізації 
джерела коштів для існування та досягнення довго-
строкових рішень для ВПО та осіб, які постраждали 
від конфлікту в Україні" [1], "розширення економіч-
них можливостей для осіб, постраждалих від конф-
лікту" [10]. Тобто діяльність міжнародних організа-
цій має на меті відновити можливості і посилити по-
тенціал територій і людей, що постраждали від вій-
ськового конфлікту, визнаючи надання грантів на 
розвиток бізнесу як необхідність розвитку регіону в 
цілому в умовах його постконфліктної трансформа-
ції. У той же час допомога від держави на розвиток 
бізнесу як така відсутня.  

В аналітичному дослідженні щодо розвитку та 
підтримки малого та середнього бізнесу в Лугансь-
кій та Донецькій областях зазначали, що основними 
перешкодами для відкриття бізнесу для внутрішньо 
переміщених осіб є нестача коштів і важкість їх 
отримати від банків, неузгодженість політики дер-
жави стосовно виділення приміщення або землі, ви-
соке податкове навантаження на початку роботи бі-
знесу [10], що свідчить про відсутність або низьку 
підтримку з боку держави. Серед проблем для роз-
витку бізнесу мешканці Луганської і Донецької об-
ластей називали високі тарифи на комунальні пос-
луги, неналежна інфраструктура, відсутність спра-
ведливої конкуренції, логістичні проблеми через на-
явність блокпостів, відсутність консультаційної до-
помоги з боку держави [10]. При цьому, за результа-
тами аудиту ефективності використання коштів 
держбюджету Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених 
осіб України (МТОТ) "дуже повільно" здійснювало 
використання грантових коштів від Міжнародного 
банку реконструкції і розвитку (МБРР) в рамках 
Проєкту "Подолання наслідків конфлікту, пілотний 
проект з відновлення та розбудови спроможностей", 
який передбачав у тому числі розвиток підприємни-
цьких ініціатив серед внутрішньо-переміщених осіб 
і ветеранів антитерористичної операції [11]. Тобто 
Міністерство, яке має займатися саме відновленням 
потенціалу регіону в умовах постконфліктної тран-
сформації, не може в повній мірі надати підтримку 
такому відновленню. 

Брак коштів є головним бар'єром для розвитку 
бізнесу не лише в регіонах в умовах постконфлікт-
ної трансформації, а і у розвинених країнах. Дослі-
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дження мікро- та малого бізнесу у Північно-Західній 
Англії під час ініціалізації та створення нових підп-
риємств (наприклад, перед створенням, 0-6 місяців 
та 6-12 місяців з початку роботи) прагнуло дати від-
повідь на деякі з питань стосовно бар'єрів для бізне-
су і визначити потреби нових власників бізнесу. Ре-
зультати дослідження показали, що фінансові труд-
нощі та ставлення банків до нових власників бізнесу 
є головними перешкодами для успішного створення 
підприємств, наставники та більш конкретні поради. 
Власники новоствореного малого та мікро-бізнесу 
не мають можливості реалізувати свій потенціал, 
оскільки не мають доступу до фінансових ресурсів 
[12].  

Подібного висновку дійшли і французькі вчені, 
які розглядаючи важливість створення та динаміку 
життя нових бізнесів, пояснюють, чому допомога 
стартапам стала важливою частиною політики за-
йнятості у розвинених країнах [13]. Зокрема, у США 
є 16 спеціальних державних програм для підприєм-
ців, 9 з яких надають допомогу початківцям (на-
вчання підприємницькій діяльності та менеджменту, 
консалтинг, послуги), 2 – допомагають в отриманні 
кредитів, 2 – пов'язані з наданням грантів бізнесу, а 
3 – присвячені допомозі бізнесу та наданню позик. 
Більшість цих програм націлені на людей, які вва-
жаються неблагополучними в економічній конкуре-
нції через їх етнічне походження, стать або геогра-
фічне положення [13]. Тобто у такий спосіб забезпе-
чуються рівні можливості для ведення бізнесу для 
різних верств населення. 

Грошова допомога підприємцям надавалась та-
кож в Німеччині. Ця допомога була у формі субси-
дії, які надавались новому підприємцю – безробітній 
особі, яка планувала відкрити бізнес – на шість мі-
сяців і дорівнювала виплатам, які ця особа мала 
отримати у разі безробіття. Оцінки показали, що пі-
сля першого року існування підприємства, створені 
безробітними людьми, які отримували державну пі-
дтримку на сході Німеччини, мали меншу ймовір-
ність виживання, ніж ті, що на західній Німеччині. 
Цей результат пояснювався опортуністичною пове-
дінкою або "ефектом готівкових коштів": деякі лю-
ди, які отримували державні субсидії при створенні 
свого бізнесу, хотіли лише отримати фінансову до-
помогу і закрити бізнес незабаром після цього. Про-
те ті підприємства у східній Німеччині, які "пережи-
ли" один рік після створення із допомогою держав-
них грантів, протягом наступних п'яти років показа-
ли зростання зайнятості та міцні позиції і, отже, по-
долали зазначений "ефект" [13]. Таку саму аналогію 
можна провести і з вітчизняним бізнесом в Лугансь-
кій і Донецькій областях: деякі представники відк-
рили бізнес за допомогою грантових коштів від мі-
жнародних організацій, але після закінчення гранто-
вого періоду або закрили свій бізнес (залишивши 
або реалізувавши певне обладнання), або продов-
жують працювати і розвиватися. Це можна пояснити 
як опортуністичною поведінкою, так і неспроможні-

стю вести бізнес в умовах постконфліктної транс-
формації та відсутності підтримки з боку держави. 

У [14] також зазначено про гранти як одне із 
"втручань" держави у фінансовий ринок. Причому, 
гранти можуть надаватися урядом безпосередньо ці-
льовим одержувачам в кінці певного окресленого 
періоду, коли бізнес отримає прибуток як компенса-
ція його витрат та зниження обсягу податків, що бі-
знес має сплатити. Використання таких грантів ма-
тиме певний ефект, оскільки прямі позики підприє-
мцям орієнтовані, насамперед, на найбільш ефекти-
вні проекти, а гарантовані кредити приваблюють ві-
дносно ризикованих підприємців.  

Про позитивні результати надання грантів ма-
лому бізнесу свідчать і дослідження, проведені у 
США [15]. Зокрема, Міністерство сільського госпо-
дарства США за період з 2001 по 2015 рік надало 
2345 грантів загальною вартістю 318 млн дол. США 
підприємцям-фермерам, щоб допомогти їм підви-
щити цінність їх сільськогосподарських товарів, на-
приклад, шляхом додаткової переробки чи збуту но-
вої продукції. Підприємці, які отримали ці гранти 
між 2001 та 2013 роками, мали меншу ймовірність 
припинити свою діяльність або зазнати збитків по-
рівняно з тими підприємцями, які не отримували 
гранти. При чому, цей ефект зберігався навіть через 
6 років після отримання грантів. У період з 2001 по 
2013 рік підприємства, які отримали грант, та подіб-
ні підприємства – не реципієнти, на момент надання 
гранту в середньому мали 14 працівників. Отримані 
гранти від держави дали можливість отримувачам за 
5 років після отримання гранту працевлаштувати на 
5-6 більше працівників, ніж підприємства, які не 
отримували такої допомоги [15]. Доцільність виді-
лення грантових коштів для розвитку бізнесу навіть 
у розвинених країнах підтверджується відповідними 
розрахунками.  

Висновки. Таким чином, грантові кошти виді-
ляються урядами різних країн на розвиток малого і 
середнього бізнесу. Серед цих країн є такі високоро-
звинені, як США, Великобританія, Німеччина, 
Франція та інші. Це свідчить про те, що незважаючи 
на існування певних ризиків, гранти для розвитку 
бізнесу є бажаною умовою для стабільності і розви-
тку країни в цілому. На жаль, в Україні існує про-
блема з виділенням грантових коштів від держави 
на розвиток бізнесу. Згідно з [6], серед джерел фі-
нансування для започаткування бізнесу та процесу 
ведення бізнесу таке джерело, як грант, відсутній.  

Міжнародні організації дійсно відіграють знач-
ну роль у розвитку бізнесу в умовах постконфлікт-
ної трансформації. Проте через деякий час такі кош-
ти вже не будуть виділятися, оскільки країна перей-
де на новий етап розвитку. І тоді є доцільним забез-
печувати діяльність відповідних фондів і підтримки 
підприємців вже лише за рахунок держави та власне 
самих громад. Тому питання створення відповідних 
державних програм підтримки розвитку бізнесу по-
требує подальшого дослідження. 
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Семененко И.М., Клюс Ю.И., Бурко Я.В., Лиса-
конова В.О. Грантрайтинг для развития бизнеса в 
условиях постконфликтного трансформации 

Сегодня международные организации оказывают 
соответствующую поддержку активному сообществу 
для преодоления негативных последствий кризиса в Укра-
ине, в том числе в Луганской и Донецкой областях. Эта 
поддержка предоставляется в том числе на развитие би-
знеса для расширения экономических возможностей и 
усиления потенциала региона в условиях постконфликт-
ной трансформации. Целью статьи является исследова-
ние грантрайтинга для развития бизнеса в условиях пос-
тконфликтной трансформации. Начиная с 2015 года, 
международные организации уже реализовали определен-
ное количество проектов, направленных на открытие, 
восстановление или развитие предпринимательской дея-
тельности для внутренне перемещенных лиц и местного 
населения, пострадавшего от конфликта. Опыт разви-
тых стран показывает, что хотя и существуют опреде-
ленные риски, в целом выделение грантов не только спо-
собствует долгосрочному развитию бизнеса, а и обеспе-
чивает равные возможности для ведения бизнеса для раз-
личных слоев населения. В Украине существует проблема 
с выделением грантовых средств на развитие бизнеса от 
государства. Создание соответствующих государствен-
ных программ поддержки развития бизнеса требует да-
льнейшего исследования, особенно при условии прекраще-
ния через некоторое время такой поддержки от между-
народных организаций. 

Ключевые слова: грантрайтинг, грант, развитие 
бизнеса, предпринимательство, постконфликтная тран-
сформація. 

 
Semenenko I.М., Klius Y.І., Burko I.V., Lisa-

konova V.O. Grantwriting for business development in 
post-conflict transformation environment  

Today, international organizations provide relevant 
support to the active community to overcome the negative ef-
fects of the crisis in Ukraine, including in Luhansk and Do-
netsk regions. This support is provided, inter alia, for business 
development to enhance economic opportunities and strength-
en the region's capacity in post-conflict transformation envi-
ronment. The purpose of this article is to investigate grant-
writing for business development in post-conflict transfor-
mation environment. Because of the military conflict which 
started in 2014, the number of enterprises in Luhansk region 

have decreased significantly. It is evident that some of these 
businesses have moved to other regions of Ukraine and to the 
part of Luhansk region under the Ukrainian government con-
trol, while others have either stopped their activities or re-
mained at the occupied territory.  

Small business development remains one of the most ef-
fective tools for developing the regional economy especially 
for a region, affected by a conflict. That is why international 
organizations have focused their activities at development of 
Lugansk and Donetsk regions as post-conflict territories and 
recognize provision of the business development grants as a 
necessity for the development of the region as a whole in the 
context of its post-conflict transformation. Since 2015, inter-
national organizations have already implemented a number of 
projects aimed at starting, restoring or developing entrepre-
neurial activities for internally displaced persons and local 
population affected by the conflict. At the same time, there is 
no grant assistance from the state for business development. 

The experience of the developed countries shows that 
while there are certain risks, overall grants do not only con-
tribute to long-term business development, but also provide 
equal business opportunities for different population seg-
ments. In Ukraine, there is a problem with the allocation of 
grants for business development from the government. Estab-
lishing appropriate government support programs for busi-
ness development requires further research, especially if such 
support is cancelled after some time by international organi-
zations. 

Keywords: grantwriting, grant, business development, 
entrepreneurship, post-conflict transformation. 
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