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СТИПЕНДІАЛЬНІ ТА ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ  

ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ  
ЗАКОРДОНОМ 

 

1. Президентська стипендія для 
молодих науковців (постдоків) в 
Сінгапурі  
Президентська стипендія для моло-

дих науковців (Presidential Postdoctoral 
Fellowship) дає можливість молодим 
науковцям та вченим з Сінгапуру та 
всього світу проводити незалежні дослі-
дження в Наньянському технологічному 
університеті, який є одним з найбіль-
ших дослідницьких університетів в Азії.  
Стипендії доступні для дослідників, 

які мають науковий ступінь PhD або йо-
го еквівалент, в галузі технічних, еконо-
мічних, гуманітарних та суспільних наук.  
Розмір фінансування: дослідниць-

кий грант на суму до 200.000 сінга-
пурських доларів, річна зарплата до 
80.000 сінгапурських доларів. 
Вимоги до кандидатів:  
 зобов’язання до однорічної до-

слідницької діяльності в Наньянському 
технологічному університеті, а потім 
один рік у партнерській установі 
WASP (фонду, що співфінансує про-
граму) у Швеції; 

 наявність наукового ступеня док-
тора філософії, і з моменту його отри-
мання пройшло не більше 5-ти років; 

 зрілість та здатність почати са-
мостійну дослідницьку кар’єру; 

 бажання та потенціал розвитку як 
майбутнього академічного керівника; 

 заявник повинен подати проду-
ману та реалістичну пропозицію щодо 
досліджень у галузях штучного інтеле-

кту, машинного навчання, великих да-
них та аналітичних даних, програмно-
го забезпечення та безпеки, мобільнос-
ті та автономії; 

 заявник має бути здатним зайняти 
посаду не пізніше 1 червня 2019 року. 
Кінцевий термін подання заявок: 

30.11.2018. 
Детальніше:  
http://www.ntu.edu.sg/ppf/Pages/ 

home.aspx 
 
2. Річна стипендія Вільної землі 

Баварія для випускників з країн 
Центральної, Східної та Південно-
Східної Європи  
Стипендії на 2019/2020 навчальний 

рік доступні для випускників вищих на-
вчальних закладів Болгарії, Польщі, Росії, 
Румунії, Сербії, Словаччини, Чехії, Хор-
ватії, Угорщини та України, які бажа-
ють здобути післядипломну освіту у Ба-
варії. Підтримка надається для навчання 
на магістерських або PhD-програмах, 
наукового стажування в університетах 
Баварії. Мета стипендіальної програми - 
підтримка наукової кооперації та ака-
демічного обміну між Баварією та 
Центральною, Східною та Південно-
Східною Європою.  
Однорічна стипендія може бути двічі 

подовжена до 3 років. Стипендія випла-
чується щомісяця (735 €) і становить 
8.820 € на рік. Студенти з принаймні 
однією дитиною отримують 895 € на 
місяць, що дорівнює 10.740 € на рік.  
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Кінцевий термін подання заявок: 
01.12. 2018. 
Детальніше:  
https://www.uni-regensburg.de/ 

bayhost/english/scholarships/study-in-
bavaria/index.html 

 

3. Стипендії для іноземних нау-
ковців від уряду Швейцарії 
Уряд Швейцарії надає гранти для іно-

земних дослідників (кандидати повинні 
мати, як мінімум, ступінь магістра), які 
планують приїхати до країни для подаль-
шого навчання або проведення дослі-
джень на докторському (PhD) або пост-
докторському рівні в будь-якій галузі 
знань. Дослідницька стипендія надається 
для досліджень або навчання в усіх швей-
царських кантональних університетах, 
університетах прикладних наук та в двох 
федеральних технологічних інститутах.  
Посольство Швейцарії в Києві коор-

динує аплікаційний процес в Україні: 
приймає заявки, перевіряє їх відповід-
ність вимогам комісії, проводить попе-
редній відбір. Для отримання апліка-
ційних документів (умови участі у 
конкурсі, аплікаційна форма, формуляр 
для проведення дослідницької роботи, 
формуляр листа-рекомендації, формуляр 
медичної довідки, рекомендації по по-
шуку супервайзера) можна в письмовій 
формі звернутися до Посольства Швей-
царії (olena.gut@eda.admin.ch або 
kyiv@eda.admin.ch, або 
kie.vertretung@eda.admin.ch).  
Кінцевий термін подання заявок: 

05.12.2018 
Детальніше:  
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/ 

home/bildung/scholarships-and-
grants/swiss-government-excellence-
scholarships-for-foreign-scholars-an.html 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/ 
sbfi/en/dokumente/2016/eskas2/ 
Ukraine.zip.download.zip/Ukraine.zip 

https://www.eda.admin.ch/countrie
s/ukraine/en/home/services/scholarsh
ips.html 

 
4. Стипендія для молодих нау-

ковців від Нового європейського 
коледжу (Румунія) 
Програма Нового європейського 

коледжу — Інституту поглиблених дос-
ліджень (Бухарест) націлена на руму-
нських і міжнародних дослідників та 
викладачів, які працюють в таких сфе-
рах: гуманітарні, соціальні, юридичні 
та економічні науки. 
Кандидат повинен мати ступінь PhD. 

Перевага надається заявникам, які зна-
ходяться на початку своєї наукової та 
академічної кар’єри. Робочі мови: англій-
ська, французька, німецька. Добре воло-
діння англійською мовою є бажаним. 
Тривалість стипендіальної підтрим-

ки для іноземців: повний академічний 
рік (10 місяців, починаючи з жовтня 
2019 р.) або один семестр (5 місяців, 
починаючи з жовтня 2019 р. або з бе-
резня 2020 р.) 
Стипендія включає: 750 € на мі-

сяць (не оподатковується), прожи-
вання в Бухаресті, транспортні ви-
трати з країни походження до 
Бухаресту та назад, а також на се-
зонні свята. Стипендіатам, які приї-
дуть на весь академічний рік, додат-
ково пропонується 1-місячна 
дослідницька поїздка закордон в ін-
ституцію за їхнім вибором (випла-
чуються 1.500 € на покриття транс-
портних витрат, проживання тощо).  
Кінцевий термін подання заявок: 

07.12.2018. 
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Детальніше:  
http://www.nec.ro/fellowships/nec-

international/call-for-applications 
 
5. Стипендія уряду провінції 

Цзянсу для іноземних студентів в 
Китаї  
Урядова стипендія Jasmine Jiangsu 

націлена на іноземних студентів на 
різних рівнях навчання (бакалаврсь-
кому, магістерському, PhD). Вона 
може надаватись студентам для пов-
ної програми навчання в університе-
тах і коледжах провінції Цзянсу, ко-
роткострокового навчання на 
програмах, що не передбачає отри-
мання ступеня, а також для обміну 
студентами між провінцією та ін-
шими державами, інституціями, уні-
верситетами та міжнародними орга-
нізаціями. 
Розмір стипендії: 
1) Повна стипендія: Не береться оп-

лата за навчання, реєстрацію, лаборато-
рні експерименти, стажування, базові 
підручники; безоплатне проживання в 
гуртожитку кампусу або покриваються 
витрати на житло в сумі 10.000 юанів 
на рік; щомісячно виплачується 1.500 
юанів; медичне страхування. 

2) Часткова стипендія: а) Студенти 
коледжів: 20.000 юанів на 1 навчаль-
ний рік; б) Студенти на бакалаврсь-
кому/магістерському рівнях: 30.000 
юанів на 1 навальний рік; в) Студенти 
на короткострокових програмах/ про-
грамах за обміном: 2.000 юанів на мі-
сяці, тривалість 3-12 місяців. 
Кінцевий термін подання заявок: 

01.01.2019. 
Детальніше:  
http://en.jsnu.edu.cn/wiangsuwwas

minewwcholarship/list.htm 
 

6. Літня програма для молодих 
вчених в Австрії 
Міжнародний інститут прикладного 

системного аналізу (IIASA) в Лаксен-
бурзі (Австрія), який займається дос-
лідженнями в галузі навколишнього 
середовища, економіки, технології, со-
ціальних змін, проводить 3-х місячну 
літню дослідницьку програму для аспі-
рантів (з 1 червня по 31 серпня). 
Організатори пропонують: 
 дослідження під керівництвом 

досвідчених керівників; 
 можливість розширити дослідниць-

кий потенціал, працюючи в міждисцип-
лінарному і міжнародному оточенні; 

 можливість встановити нові кон-
такти, в тому числі для співпраці з 
університетом в майбутньому; 

 можливість написати роботу, яка 
стане першим кроком до публікації 
статті. 
Стипендія: 1.310 € в місяць і опла-

та авіа-перельоту. Навчання на про-
грамі безкоштовне. 
Вимоги до кандидатів: PhD-студенти 

(ідеально за 2 роки до захисту дисерта-
ції) з різних країн (Україна — серед 
пріоритетних); дослідницький інтерес 
студента має відповідати дослідженням, 
які в даний момент проводяться в уні-
верситеті. 
Кінцевій термін подання заявок: 

11.01.2019. 
Детальніше:  
http://www.iiasa.ac.at/web/home/e

ducation/yssp/about.html 
 
7. Програма «Малих дослідни-

цьких грантів» від американського 
фонду Спенсера 
Програма «Малих дослідницьких 

грантів» призначена для підтримки до- 
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слідницьких проектів з бюджетом до 
50.000 доларів США. Ця програма 
спрямована на фінансування академіч-
ної роботи, яка сприяє вдосконаленню 
освіти в широкому сенсі. Програма на-
дає гранти для досліджень в різних галу-
зях знань, зокрема таких як: освіта, пси-
хологія, соціологія, економіка, історія.  
Кінцеві терміни подання заявок: 1 лю-

того, 1 травня та 1 серпня 2019 року. 
Детальніше:  
https://www.spencer.org/small-

research-grants-program-statement 
https://scholarships.unimelb.edu.au

/awards/janet-clarke-hall-womens-
scholarships 

 
8. Стипендії на навчання та 

гранти на проведення досліджень 
в Німеччині від Німецької служби 
академічних обмінів DAAD  
Німецька служба академічних об-

мінів (DAAD) пропонує широкий 
спектр стипендій та грантів для студе-
нтів, випускників, аспірантів, молодих 
науковців та вчених з України. 
Щомісячна стипендія становить: 

850 € для студентів; 850-1200 € для 
аспірантів і молодих науковців; 2000-
2150 євро для викладачі ВНЗ та нау-
ковців зі ступенем. 
Період, на який надається стипен-

дія: від 3-4 тижнів до 2 років (залеж-
но від стипендіальної програми). 
Окрім індивідуальних стипендій, 

надаються гранти для групової поїздки 
для студентів (під керівництвом ви-
кладача) до Німеччини "Studienreisen" 
(розмір стипендії: 5- євро в день на 
кожного, тривалість: 7-12 днів). 
Детальніше:  
https://www.daad-ukraine.org/ 

uk/poshuk-stipendij/stypendialni-
programy-dlya-ukrayiny/ 

 

9. Стипендії уряду Франції 
Щороку посольство Франції в Ук-

раїні оголошує конкурс на здобуття 
стипендій уряду Франції для навчання 
на магістерських і PhD-програмах. 
Типи стипендіальних програм: 
- магістерська (рівень М2): тривалість 

9 місяців, розмір стипендії 615 €/місяць; 
- PhD (написання дисертації під 

подвійним науковим керівництвом): 
три наукові стажування тривалістю по 4 
місяці, розмір стипендії 767 €/місяць. 
Вимоги до кандидатів:  
 громадянство України,  
 вік до 30 років,  
 наявність диплому бакалав-

ра/магістра (або еквівалентний йому),  
 ніколи раніше не отримував 

стипендії уряду Франції. 
Кінцевій термін подання заявок: 

15.03.2019. 
Детальніше:  
http://www.ukraine.campusfrance.org/ 

page/стипендії-уряду-франції 
 
10. Стипендії Центру дослі-

джень операцій та економетрики 
(CORE) для аспірантів та постдо-
ків у сфері монетарної економіки 
та макроекономіки (Бельгія) 
Центр досліджень операцій та еко-

нометрики CORE (Лувен-ла-Нев, Бель-
гія) пропонує стипендіальну програму 
для PhD-студентів або постдоків в сфері 
монетарної економіки та макроеконо-
міки, яка може бути розпочата у період 
з 1 вересня 2018 р. до 1 вересня 2019 р. 
Стипендія доступна для навчання 

на PhD- або постдокторській програмі. 
Напрям: Монетарна економіка та 

макроекономіка. 
Розмір стипендії: 2.000 €/місяць 

(для аспірантів); 2.500 €/місяць (для 
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постдоків), включає медичне страхуван-
ня. Надається допомога у пошуку житла. 
Стипендії доступні для іноземних 

кандидатів. 
Кінцевій термін подання заявок: 

Відкрито для заявок. 
Детальніше:  
https://uclouvain.be/en/research-

institutes/immaq/core/news/call-for-
application-phd-or-postdoctoral-
fellowship-in-monetary-economics-and-
macroeconomics.html 

 
 

11. Гранти від Центрально-
європейського університету (Буда-
пешт, Угорщина)  
Щорічні конкурси з різних напря-

мків гуманітарних наук.  
Гранти для професорів і доцентів, 

гранти для написання і апробації нав-
чальних курсів. Конкурси для участі в 
семінарах в Будапешті.  
Більшість програм передбачає виїзд 

в Будапешт (робоча мова - англійська). 
Вікових обмежень немає.  
Тривалість грантових проектів різна. 

Умови різних видів конкурсів - на сайті. 
Детальніше:  
https://www.ceu.edu/research/oppo

rtunities 
 

12.  Стипендії і гранти Програми 
академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта 
Програма академiчних обмiнiв 

iменi Фулбрайта в Українi щорічно 
проводить конкурси на отримання 
стипендій і грантів на навчананя і дос-
лідження в США:  

 для студентів старших курсів та 
випускників ВНЗ;  

 для молодих викладачів та дослід-
ників;  

 для кандидатів та докторів наук, 
дослідників та аспірантів напередодні 
захисту;  

 для викладачів та фахівців соціа-
льно-гуманітарного профілю;  

 для навчальних та наукових уста-
нов України. 
Вимоги до кандидатів, умови та 

тривалість грантових проектів різні.  
Детальніше:  
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages

/3/programs.html 
 

Матеріал підготовлено 
кандидатом економічних наук,  
доцентом кафедри маркетингу, 

науковим співробітником Інституту  
вищої освіти  

Н.В. Васильковою, 
науковим співробітником Інституту  

вищої освіти  
О.С. Хлистовою 
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