Національна академія державного управління при Президентові України
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

=================================================================================

Міжнародні стипендії та гранти
№

Назва
фонду/організації,
країна, веб-сайт

1

Програма
академічних обмінів
ім. Фуллбрайта
в Україні, США

Назва програми,
умови програми,
тривалість,
фінансування/
стипендії
Fullbright Faculty
Development
Program

Стипендія
http://www.fulbright.or індивідуальна, на
g.ua/
конкурсній основі,
надається на
проведення
досліджень,
відвідування лекцій
та участь в
наукових
конференціях.
Тривалість: 9-10
місяців
(навчальний рік).
Фінансується
навчання, переліт,
щомісячна
стипендія,
додаткові витрати
на книжки,
медичне
страхування

Цільова
аудиторія

Умови надання
фінансування

Термін
подання
заяв

Особи до 40
років з 2річним
професійним
досвідом:
викладачі,
аспіранти та
дослідники,
які ще не
мають
наукового
ступеня;
кандидати
наук (не
пізніше 5-ти
років після
захисту);
адміністратор
и вищих
навчальних
закладів;
співробітники
науководослідних
установ

Громадянство
До
України, вільне
1 листопада
володіння
щороку
англійською мовою
(не менше 80 балів
TOEFL iBT),
повернення в
Україну після
закінчення
програми
щонайменше на 2
роки. Документи до
подання: Комплект
документів, що
складається з
анкети,
обов’язкових
додаткових форм,
3-х
рекомендаційних
листів, копій всіх
документів про
вищу освіту та
документів про
наукові ступені та
звання (завірені
установою, що
видала)
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Міжнародний
Вишеградський фонд,
Чехія, Угорщина,
Польща, Словаччина
http://visegradfund.org/

Програма малих
грантів.

Фізичні, або
юридичні
особи

Фінансування від
Вишеградської
четвірки не має
перевищувати 70%
бюджету проекту.
Документи до
подання –
заповнена он-лайн
форма заявки

Залежно від
періоду
фінансуван
ня: до 1
травня, 1
червня, 1
вересня та
1 грудня

Фізичні, або
юридичні
особи

Фінансування від
Вишеградської
четвірки не має
перевищувати 70%
бюджету проекту.
Документи до
подання –
заповнена он-лайн
форма заявки

Залежно від
періоду
фінансуван
ня: до 15
березня або
до 15
вересня

Освітні
організації

Документи до
подання: запит на
фінансування (з
планом проекту,
термінами та
бюджетом)

В будьякий час

Гранти на
навчальні проекти
(дослідження,
освіта, обміни
студентами) з
залученням всіх
країн
Вишеградської
четвірки.
максимальний
термін – 6 місяців,
максимальна сума
– 6000 євро
Програма
стандартних
грантів.
Гранти на
навчальні проекти
(дослідження,
освіта, обміни
студентами) із
залученням всіх
країн
Вишеградської
четвірки.
максимальний
термін – 12 місяців,
сума - від 6001 до
15000 євро
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Фонд Форда, США

Гранти для
організацій.

http://www.fordfoundat
ion.org/pdfs/grants/gra Гранти для
nt-applicationорганізацій на
guide.pdf
реалізацію
проектів,
орієнтованих на
боротьбу з
бідністю,
соціальною
несправедливістю,
пропагування
демократичних
цінностей,

людських
досягнень та
свободи слова.
Максимальна та
мінімальна сума
фінансування не
зазначаються
4
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Фонд Чарльза
Гранти Фонду
Стюарта Мотта, США Чарльза Стюарта
Мотта
http://www.mott.org/gr
antsandguidelines/ForG Гранти на
rantseekers/grantseeker виконання проектів
в сферах:
громадянське
суспільство,
навколишнє
середовище,
боротьба з
бідністю,
збільшення
потенціалу
громади,
дослідницькі та
спеціальні питання
Фонд Олександра фон Дослідницькі
Гумбольдта, ФРН
стипендії Фонду
Гумбольдта для
http://www.humboldt- докторів та
foundation.de/web/hom кандидатів наук
e.html
Стипендії на
виконання
дослідження в
Німеччині.
Тривалість: 6-24
місяців. Стипендії є
індивідуальними та
надаються на
конкурсній основі.
Фінансується:
стипендія 2650
євро на місяць,
додатково 326 євро
на місяць за
чоловіка/дружину
та по 234 євро на
місяць за кожного з
дітей, що

Організації

Запит на грант. В
разі позитивної
відповіді – повна
форма грантової
заявки

В будьякий час

Доктори та
кандидати
наук, що
отримали
ступінь, не
більше, як 4
роки тому

Наукові публікації В будьзаявника мають
який час
бути оцінені за
міжнародними
стандартами та
опубліковані,
вільне володіння
німецькою мовою.
Документи до
подання: заповнена
аплікаційна форма,
форма про рівень
володіння
німецькою та
англійська мовою,
форма оцінювання
іншими експертами
в галузі, форма
оцінювання
кандидата
закладом, що
приймає
дослідника, список
публікацій

супроводжують
заявника, субсидія
на проведення
дослідження – до
500 євро на місяць,
додаткове
фінансування курсу
в іншій країні ЄС,
фінансова
допомога після
завершення
стипендії для
підтримки зв’язків
з німецьким
навчальним
закладом
Дослідницька
стипендія ім.
Георга Фостера
для докторів та
кандидатів наук
Стипендії на
виконання
дослідження в
Німеччині у
співробітництві з
німецьким
навчальним
закладом за
вибором заявника.
Дослідження
повинно мати
суттєвий вплив на
розвиток країни
заявника та
допомагати в
поширенні кращого
досвіду в інших
країнах.
Тривалість: 6-24
місяців. Стипендії є
індивідуальними та
надаються на
конкурсній основі.
Фінансується:
стипендія 2650
євро на місяць,
додатково 326 євро
на місяць за

Доктори та
кандидати
наук, що
отримали
ступінь, не
більше, як 4
роки тому

Наукові публікації До 15 січня
заявника мають
щороку
бути оцінені за
міжнародними
стандартами та
опубліковані,
вільне володіння
німецькою мовою.
Документи до
подання: заповнена
аплікаційна форма,
форма про рівень
володіння
німецькою та
англійська мовою,
форма оцінювання
іншими експертами
в галузі, форма
оцінювання
кандидата
навчальним
закладом, що
приймає
дослідника, список
публікацій
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чоловіка/дружину
та по 234 євро на
місяць за кожного з
дітей, що
супроводжують
заявника, субсидія
на проведення
дослідження – до
500 євро на місяць,
додаткове
фінансування курсу
в іншій країні ЄС,
фінансова
допомога після
завершення
стипендії для
підтримки зв’язків
з німецьким
навчальним
закладом, пенсійна
субсидія в розмірі
200 євро на місяць
(якщо дослідник
додає таку саму
суму з власних
коштів), після
1-го року: 1500
євро на місяць
протягом 6 місяців
для покриття
періодів безробіття
в Німеччині
Програма
В рамках програми
Європейського Союзу Еразмус+ Навчальна
Еразмус +
мобільність
надаватимуться
http://www.erasmusplus. можливості
org.ua/
отримання стипендій
на навчальну
мобільність для
студентів,
викладачів,
науковців,
випускників та інших
осіб.
Стипендії
надаватимуться для
навчання, практики,
стажування,
викладання,
підвищення
кваліфікації тощо.

Студенти
бакалаврату та
магістратури,
аспіранти,
докторанти,
викладачі,
працівники
ВНЗ

Документи до
Залежно від
подання: заповнена обраної
он-лайн аплікаційна програми
форма, окрема для
кожної програми.
Інші вимоги
визначені на сайтах
окремих програм
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Грошова винагорода
покриває витрати на
навчання,
проживання,
харчування та інші
необхідні витрати
переможців
відповідних
конкурсів
Студенти, що
Німецька служба
Стипендії
мають ступінь
академічних обмінів
Європейського
бакалавра
(DAAD), ФРН
університету
Віадріна
http://www.daad.org.ua/u Європейський
kr/stipendien.htm
університет Віадріна
(м. Франкфурт-наОдері) пропонує
стипендії для
українських
випускників для
участі у
магістерських
програмах.
Тривалість програми:
з 1 серпня 2015 року
до 30 вересня 2017
року (для LLM: до 30
вересня 2016 року).
Стипендіальні
програми охоплюють
дворічне (для LLM однорічне) навчання
у Європейському
університеті Віадріна
(м. Франкфурт-наОдері), а також
підготовчого курсу
перед початком
навчання, націленого
на країнознавчу,
мовну та фахову
підготовку до
навчання

До 31 березня
Вимоги до
2015 року
кандидатів:
- наявність диплому
бакалавра, що
відповідає вимогам
обраної програми;
- відмінна успішність
під час попереднього
навчання;
- добрі знання
німецької мови (на
рівні B1/B2);
- добрі знання
англійської мови (на
рівні B1/B2);
- виключно
українське
громадянство;
- не дозволяється
паралельне навчання
в Україні під час
навчання в
Університеті
Віадріна
- не дозволяється
перебування у
Німеччині з метою
навчання, роботи або
як Au-Pair або
волонтер протягом
літнього семестру
2014 (березеньлипень).
Документи, які
подаються до заяви
визначені на сайті
Випускники
Залежно від
Стипендії для
Вимоги до
вузів з усіх
обраної
навчання на
кандидатів:
спеціальностей
програми
магістерських
 - кандидати, які
з
як
мінімум
програмах зі сталого
виконують фахові
дворічним
розвитку (EPOS)
передумови для
професійним успішного навчання
Стипендії
досвідом
пропонують
у Німеччині

іноземним
випускникам з країн,
що розвиваються, та
країн з перехідною
економікою з усіх
наукових напрямків,
з як мінімум
дворічним
професійним
досвідом, можливість
навчатись у
державному або
державно визнаному
німецькому вузі на
післядипломній або
магістерській
програмі, у
виняткових випадках
також на
аспірантській
програмі та отримати
у Німеччині диплом
(Master/PhD).
Тривалість
фінансування:
від 12 до 36 місяців
(залежно від
навчальної
програми).
Стипендія охоплює:
- щомісячні виплати,
залежно від освітньої
кваліфікації, від 750
євро для випускників
до 1000 євро для
аспірантів
- виплати на медичне
страхування,
страхування від
нещасних випадків та
страхування
цивільної
відповідальності
- допомогу на проїзд,
якщо ці витрати не
беруть на себе
організації на
батьківщині
кандидата або інша
сторона






(випускна оцінка
першого
академічного іспиту з
результатом, вищим
за середній – верхня
третина за
успішністю, добре
володіння іноземною
мовою);
- кандидати з
дипломом бакалавра
(як правило, 4 роки) з
відповідної
спеціальності
кандидати з досвідом
роботи від 2 років;
- кандидати з
підтвердженою
мотивацією відносно
теми сталого
розвитку, від яких по
закінченні
освіти/стипендії
можна очікувати, що
вони візьмуть на себе
суспільну
відповідальність і в
особистому та
професійному
оточенні ініціюють
зміни та будуть їх
впроваджувати

