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№ 4 від 04.02.2020 

 

Ректору 

Київського національного економічного 

університету 

Лук’яненку Д.Г. 

Про поширення інформації щодо нового грантового конкурсу серед студентів ЗВО 

 

Шановний Дмитре Григоровичу! 

Інформуємо про V діючий окремий конкурс для студентів ЗВО України в межах проекту 

“Scholarship в Україні”. Грантовий бюджет цього конкурсу складає 63 000 гривень і надається 3 

окремих гранти. Загальних призових місць виходить 9.  

Участь у конкурсі безкоштовна! Взяти участь мають змогу студенти, які навчаються як на 

бюджетній основі, так і на контрактній. Якщо переможець навчається за контрактом – грант йде на 

сплату його навчання в ЗВО, а якщо на бюджеті – сплачуються додаткові навчальні курси на вибір 

студента. 

            Просимо сприяти проведенню грантовому V конкурсу, який проводимо ми (компанія 

CyberShark), а саме - розмістити інформацію про цей конкурс  на сайті https://kneu.edu.ua/  та 

поширити серед викладачів та студентів Київського національного економічного університету.  

Мета проекту - підтримати талановиту молодь, яка здобуває освіту в Україні і прагне 

розвиватись на Батьківщині.  

Щоб отримати грант на навчання, студенту необхідно написати конкурсну роботу та 

захистити її перед журі.  

Детальні умови - на офіційному сайті конкурсу scholarship.in.ua та сторінках з умовами у 

грантонадавачів: 

1 грант - https://reono.ua/grant;  

2 грант - https://smarty.sale/ua/uk/grant;   

3 грант - https://okacredit.ua/grant/. 

Результати та переможці минулого конкурсу “Scholarship в Україні” за посиланням 

https://scholarship.in.ua/uk/project/851/ . Захист робіт проходив у м.Дніпро 10.01.2020 р.  

Звертаємо увагу на компанію-організатора, тому що ініціатором цього соціального проекту 

“Scholarship в Україні”  є наша організація і впродовж 3ох років одну з наших цілей досягнуто – все 

більше представників малого бізнесу підхоплюють ініціативу нашу. Але є компанії, які проводять 

свої конкурси під нашою назвою. І деякі представники освіти сприймають всі конкурси під цією 

назвою як один і той самий і не беруть до уваги інші умови і компанії (наші). Ми маємо всі чеки 

виплат грантів.   

Дякуємо за розуміння та заздалегідь вдячні за співпрацю!           

            

З повагою, керівник 

ТОВ «Сайбер Шарк»                                                                        О.В.Бернацький 

 

Виконавець: Валуєва Юлія                                           

+38 (067) 524-32-32        

           grant@scholarship.in.ua  
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