
Грантові проекти 

Країна Назва 

проекту 

Сайт Кінцева дата 

подачі 

заявки 

Короткий опис Сфера діяльності 

Компанія 

Google 

Грант імені 

Аніти Борг 

http://www.google.com/a

nitaborg/emea/ 

 

Лютий 

щороку 

До участі запрошуються студентки бакалаври, 

магістри або кандидати наук (тільки жінки) 

 

комп’ютерні технології, 

інформатика 

Австрія Стипендії 

Ернста Маха 

 

www.oead.ac.at. 

(претенденти 

самостійно шукають і 

отримують згоду на 

навчання в установах 

Австрії; володіння 

англійською або 

німецькою мовами) 

1 березня 

щороку; 

короткотермі

нові гранти з 

січня по 

червень 

Для випускників ВНЗ, аспірантів та кандидатів 

наук  

природничі, технічні, 

гуманітарні та соціальні, 

економічні науки, 

образотворче мистецтво 

Австрія Стипендії 

Ервіна 

Шредінгера 

 

www.fwf.ac.at  

(самостійний пошук 

науково-дослідної 

організації в Австрії) 

протягом 

року 

Молодим і висококваліфікованим вченим 

будь-якої дисципліни надається можливість 

провести наукову роботу в провідних 

зарубіжних науково-дослідних інститутах, 

отримати досвід і знання за кордоном, а також 

доступ до нових наукових напрямів, методів і 

процедур. 

всі спеціальності 

Австрія Стипендії для 

навчання в 

аспірантурі 

http://www.informatik.tu

wien.ac.at/phdschool/ 

 

жовтень 

кожного року 

Стипендія надається аспірантам для навчання 

в аспірантурі Школи інформатики Віденського 

технічного університету 

математика, інформатика 

Австрія Стипендія 

Фонду 

стипендій 

Австрійської 

Республіки 

для студентів, 

випускників 

вищих 

навчальних 

закладів і 

аспірантів 

http://www.oead.at 

(володіння німецькою 

або англійською 

мовами) 

1 березня 

щороку 

Стипендія надається студентам, випускникам 

вищих навчальних закладів, аспірантам для 

навчання в вищих навчальних закладах Австрії 

природничі науки, технічні 

науки, гуманітарні та 

соціальні науки, економічні 

науки, образотворче 

мистецтво 

Австрія Стипендія 

Лізи Майтнер 

 

http://www.fwf.ac.at/en/p

rojects/meitner.html 

(самостійний пошук 

протягом 

року 

Програма підтримки висококваліфікованих 

науковців з усього світу. Стипендія надається 

терміном від 1 до 2 років для проведення 

Проведення досліджень на 

вільну тематику 

http://www.google.com/anitaborg/emea/
http://www.google.com/anitaborg/emea/
http://www.oead.ac.at/
http://www.fwf.ac.at/
http://www.informatik.tuwien.ac.at/phdschool/
http://www.informatik.tuwien.ac.at/phdschool/
http://www.oead.at/
http://www.fwf.ac.at/en/projects/meitner.html
http://www.fwf.ac.at/en/projects/meitner.html


науково-дослідної 

установи Австрії) 

наукових досліджень в наукових установах 

Австрії. 

Вікових обмежень немає. 

Австрія Стипендія 

Фонду 

Генріха 

Йорга 

 

http://www.uni-

graz.at/nawi/studienang/  

 

переважно 

наприкінці 

року 

(через кожні 

два роки) 

Стипендія надається іноземним науковцям і 

дослідникам для проведення досліджень (в 

рамках спільних науково-дослідних проектів) з 

науковцями факультету природничих наук 

Університету Граца. Стипендія покриває 

витрати на відрядження, проживання і 

проведення досліджень. 

дослідження (в рамках 

спільних науково-

дослідних проектів) з 

науковцями факультету 

природничих наук 

Університету Граца 

Австрія Програма для 

докторантів, 

що 

фінансується 

Міжнародним 

інститутом 

прикладного 

системного 

аналізу 

http://www.iiasa.ac.a

t/Admin/PDOC/appl

y_iiasa.html 

(володіння англійською 

мовою) 

28 лютого 

2013 року 

Стипендія надається міжнародною 

організацією IIASA (International Institute for 

Applied Systems Analysis - Міжнародний 

інститут прикладного системного аналізу) 

кандидатам наук з усього світу для проведення 

досліджень 

енергетика та технології, 

навколишнє середовище і 

природні ресурси населення і 

суспільство 

Австрія Стипендії для 

молодих 

науковців 

www.esi.ac.at 

(дослідницькі 

проекти в 

Міжнародному 

фізико-

математичному 

інституті імені 

Ервіна Шредінгера) 

Березень-

вересень 

щороку 

Стипендія надається аспірантам і кандидатам 

наук з усього світу для проведення досліджень 

у рамках дослідницьких проектів в 

Міжнародному фізико-математичному 

інституті імені Ервіна Шредінгера (Erwin 

Schroedinger International Institute for 

Mathematical Physics - ESI 

математика, фізика, механіка 

Австрія Стипендія 

Фонду Пауля 

Урбана 

http://physik.kfunigr

az.ac.at/itp/pus.php 

Протягом 

року 

Стипендія надається Фондом Пауля Урбана 

випускникам вищих навчальних закладів і 

аспірантам з усього світу, які проводять 

дослідження 

фізика, механіка та 

астрономія 

Австрія Стипендія за 

міжнародною 

програмою 

магістерськог

о рівня 

"Розробка 

інтегрованих 

систем і 

схем" 

http://micro.cti.ac.at/iscd-

schotarship.html  

(надається 

компанією Infineon) 

червень 

щороку 

Стипендія надається компанією Infineon 

випускникам вищих навчальних закладів та 

аспірантам для отримання диплому магістра в 

Університеті прикладних наук Каринтії 

(Віллах, Австрія) 

електротехніка та 

електроніка 

http://www.uni-graz.at/nawi/studienang/stipendium/heinrich_joerg_info.htm
http://www.uni-graz.at/nawi/studienang/stipendium/heinrich_joerg_info.htm
http://www.uni-graz.at/nawi/studienang/stipendium/heinrich_joerg_info.htm
http://www.iiasa.ac.at/Admin/PDOC/apply_iiasa.html
http://www.iiasa.ac.at/Admin/PDOC/apply_iiasa.html
http://www.iiasa.ac.at/Admin/PDOC/apply_iiasa.html
http://www.esi.ac.at/
http://physik.kfunigraz.ac.at/itp/pus.php
http://physik.kfunigraz.ac.at/itp/pus.php


Австрія Підтримка 

мобільності в 

рамках 

науково-

технічної 

співпраці з 

Україною 

www.mon.gov.ua 

 

Протягом 

року 

Підтримка надається науковцям для 

проведення спільних наукових досліджень 

природничі науки, 

технічні науки, екологія, 

біотехнології та безпека 

продуктів харчування, 

інформаційні технології, 

нанофізика та 

нанотехнології. 

Австралія Міжнародна 

стипендія для 

навчання в 

аспірантурі 

Університету 

Фліндерс 

http://www.flinders.edu.a

u/scholarships 

 

Серпень 

щороку 
Можливість навчатися аспірантам в 

аспірантурі Університету Фліндерс 

Будь-яка 

Великобри

танія 

Overseas 

Research 

Students 

Awards 

Scheme 

(ORSAS) 

http://www.orsas.ac.uk/a

bout/ 

претенденти 

самостійно шукають і 

отримують згоду на 

навчання в установах 

Великобританії 

 

 

 

В залежності 

від програми 

Overseas Research Students Awards Scheme - це 

програма надання грантів для дослідження в 

університетах Великобританії, яка покриває 

різницю між вартістю навчання у 

Великобританії та у країні апліканта. Критерій 

відбору – академічна успішність. 

Будь-яка 

Великобри

танія 

Програма 

післядипломн

их стипендій 

Chevening 

http://www.britishcouncil

.org/uk/ukraine-

education-funding-

chevening-

scholarships.htm 

адмініструє Британська 

Рада 

В залежності 

від програми 

Більшість цих стипендій розрахована на 

післядипломні магістерські програми (на 

здобуття ступенів MSc, MA, LLM) тривалістю 

до 12 місяців, але можливо також обрати менш 

тривалу дослідницьку програму строком  від 3 

місяців. Адмініструє програму Британська 

Рада. Вони надаються науковцям та молодим 

фахівцям, котрі можуть продемонструвати як 

високі академічні показники, так і визначні 

лідерські здібності. 

 

питання Європейської 

інтеграції; міжнародні 

відносини; 

енергоефективність; 

альтернативні джерела 

енергії; енергетична 

безпека; зміни клімату та 

охорона навколишнього 

середовища 

Великобри

танія 

Стипендії 

Університету 

Глазго 

http://www.gla.ac.uk/stu

dying/scholarships/intern

ationalscholarships/ 

 

В залежності 

від програми 

Стипендії Університету Глазго надаються 

аспірантам і докторантам у таких галузях: 

гуманітарні науки, право, бізнес і соціальні 

науки. Стипендії покривають різницю між 

вартістю навчання в Британії та у країні 

студента. 

Гуманітарні науки, право, 

бізнес і соціальні науки 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.flinders.edu.au/scholarships
http://www.flinders.edu.au/scholarships
http://www.orsas.ac.uk/about/
http://www.orsas.ac.uk/about/
http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-education-funding-chevening-scholarships.htm
http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-education-funding-chevening-scholarships.htm
http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-education-funding-chevening-scholarships.htm
http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-education-funding-chevening-scholarships.htm
http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-education-funding-chevening-scholarships.htm
http://www.gla.ac.uk/studying/scholarships/internationalscholarships/
http://www.gla.ac.uk/studying/scholarships/internationalscholarships/
http://www.gla.ac.uk/studying/scholarships/internationalscholarships/


Великобри

танія 

Університет 

Exeter 

http://www.exeter.ac.uk/

undergraduate/degrees/in

dex.html 

 

01 липня для 

програми з 

початком 

занять у 

вересні; 

18 листопада  

(для програми 

з початком 

занять у січні) 

Університет Exeter  пропонує  стипендії, які  

надаються іноземним студентам 

Гуманітарні та соціальні 

науки, право, комп’ютерні 

науки та математика 

Великобри

танія Стипендії 

університету  

Essex 

http://www.essex.ac.uk/ 

 

 

 

 

В залежності 

від обраної 

програми 

Університет пропонує трьохрічні програми 

бакалавра, а також магістерські програми 

протягом одного року 

міжнародні відносини, 

фінанси і менеджмент, 

право, соціологія 

Великобри

танія 

Центр 

світового 

моніторингу 

збереження 

біорізноманіт

тя 

UNEP – 

стипендії з 

біорізноманіт

тя 

UNEP World 

Conservation 

Monitoring 

Centre - 

BIODIVERSI

TY 

SCHOLARSH

IPS 

http://www.unep-

wcmc.org 

 

Протягом 

року 

Фонд підтримує публікації, програми 

наукового дослідження та інформування, 

конференції, програми підвищення 

громадської свідомості, мультимедійні 

презентації. Робота фонду включає 

різноманітну діяльність від заміни загиблих 

дерев на сорти, стійкі до хвороб, до 

студентських етно-медичних досліджень у 

тропічних лісах та інших природоохоронних 

проектів, виконаних у Великобританії та 

Європі. 

Екологія, біологія 

Великобри

танія Програма з 

охорони 

навколишньо

го 

середовища 

BP 

Conservation 

http://conservation.bp.co

m/ 

 

Протягом 

року 

Гранти до 5000 фунтів стерлінгів надаються 

щорічно кращим проектам у сфері охорони 

довкілля, реалізованим молодіжними НУО, 

більшість членів яких є студентами і 

випускниками вузів. Кожен з 8 проектів, що 

посяде друге місце, отримує 3000 фунтів 

стерлінгів. Гранти не призначені для проектів 

досвідчених спеціалістів та вчених з великим 

Охорона НПС 

http://www.exeter.ac.uk/undergraduate/degrees/index.html
http://www.exeter.ac.uk/undergraduate/degrees/index.html
http://www.exeter.ac.uk/undergraduate/degrees/index.html
http://www.essex.ac.uk/
http://www.unep-wcmc.org/
http://www.unep-wcmc.org/
http://conservation.bp.com/
http://conservation.bp.com/


Programme, 

c/o BirdLife 

International 

досвідом і для проведення науково-дослідних 

експедицій. 

 

Греція Стипендії 

грецької 

фундації 

імені 

Олександра 

Онассіса 

http://www.onassis.gr/en/

scholarships-

foreigners.php 

 

До січня 

щороку 

Грецька Фундація імені Олександра Онассіса 

оголошує конкурс на здобуття дослідницьких 

та освітніх стипендій для професорів та 

викладачів університетів, дослідників зі 

ступенем кандидата наук, викладачів грецької 

мови, митців, а також аспірантів та 

докторантів. 

 

гуманітарні науки, 

суспільні науки, 

мистецтво 

Європейсь

кий Союз 

Програма 

Жана Моне 

http://ec.europa.eu/educa

tion/lifelong-learning-

programme/doc88_en.ht

m 

В залежності 

від програми 

Конкурс освітньої програми імені Жана Моне, 

яка націлена на підтримку освітніх та 

дослідницьких проектів у сфері європейської 

інтеграції. 

Мета програми полягає в підвищенні рівня 

знань про європейську інтеграцію. 

Програма підтримує викладання, дослідження 

про історію, політику, економіку та право 

Європейського Союзу, а також про його 

стосунки з іншими країнами світу. 

Конкурс відкрито для заявок з усього світу. 

Європейська інтеграція 

Європейсь

кий Союз 

Європейськи

й Інститут 

перспективни

х досліджень 

EURIAS 

стипендії 

http://www.eurias-

fp.eu/institutes 

Навчання проходить у 

одному із інститутів 

таких міст: Берлін, 

Болонья, Брюссель, 

Бухарест, Будапешт, 

Кембридж, Хельсінкі, 

Єрусалим, Єрусалим, 

Ліон, Нант, Париж, 

Уппсала, Відень, 

Вассенаар 

Січень 

щороку 

Програма Європейських інститутів для 

післядипломного навчання (The European 

Institutes for Advanced Study – EURIAS) є 

міжнародною програмою з обміну науковців 

Навчання проходить 10 місяців у одному із 

інститутів таких міст: Берлін, Болонья, 

Брюссель, Бухарест, Будапешт, Кембридж, 

Хельсінкі, Єрусалим, Єрусалим, Ліон, Нант, 

Париж, Уппсала, Відень, Вассенаар. 

Стипендії розраховані на  дослідників з 

докторським ступенем або досвідом 

проведення досліджень щонайменше 4 роки і 

надаються в основному з області гуманітарних 

та соціальних наук 

(аплікантам необхідно перевірити 

запропоновані інститути для здійснення 

власних досліджень). 

гуманітарні та соціальні 

науки 

Європейсь Програма http://www.gerda- В залежності Програма Марії Кюрі надає можливості для Будь-яка 

http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm
http://www.eurias-fp.eu/institutes
http://www.eurias-fp.eu/institutes
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/


кий Союз Марії Кюрі henkel-stiftung.de/ 

(самостійний пошук 

організації) 

 

від програми навчання, підвищення кваліфікації та обміну 

досвідом між науковцями різних країн світу 

незалежно від віку і області наукових 

досліджень. 

Стипендії присуджуються вченим для 

проходження курсу навчання, стажування, 

підвищення кваліфікації та проведення 

наукових робіт у складі інтернаціональних 

груп за кордоном 

Європейсь

кий Союз 

Стипендії 

Копернікус 

www.copernicus-

stipendium.de 

один семестр в 

університеті Берліна, 

Гамбурга чи Мюнхена, 

а також проходять 

практику тривалістю 

два місяця на 

підприємстві. 

В залежності 

від програми 

Програма виділяє 15 стипендій для студентів зі 

Східної, Центральної та Південно-Східної 

Європи, які вивчають такі дисципліни як 

право, економіку і гуманітарні науки. 

Згідно програми студенти навчаються  один 

семестр в університеті Берліна, Гамбурга чи 

Мюнхена, а також проходять практику 

тривалістю два місяця на підприємстві. 

право, економіку і 

гуманітарні науки 

Європейсь

кий Союз 

Стипендії 

Erasmus 

Mundus 

http://eacea.ec.europa.eu/

erasmus_mundus/ 

 

В залежності 

від обраної 

програми 

Головною метою програми Erasmus Mundus є 

підвищення якості європейської вищої освіти і 

сприяння міжкультурному розумінню через 

співпрацю із третіми країнами. 

В центрі уваги цієї програми знаходиться 

створення, підтримка і розвиток 1-2 річних 

міжнародних магістерських програм на базі 

традиційних європейських навчальних 

закладів. Кожна міжнародна магістерська 

програма створюється консорціумами вищих 

навчальних закладів із щонайменше трьох 

різних європейських країн. Також, кожна така 

міжнародна магістерська програма є 

відкритою, на конкурсній основі, для студентів 

з усього світу, які отримали рівень бакалавра. 

Дипломи, які отримують студенти кожної 

міжнародної магістерської  програми, є 

„подвійними” або навіть „потрійними”, тобто, 

визнаються різними європейськими країнами. 

Відтак, ці міжнародні магістерські програми  

відповідають вимогам Болонського процесу і 

створюють приклад реального функціонування 

Будь-яка 

http://www.copernicus-stipendium.de/
http://www.copernicus-stipendium.de/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/


Європейського простору вищої освіти 

Європейсь

кий союз 

Міжнародний 

Вишеградськ

ий Фонд 

 

http://visegradfund.org/gr

ants/vusg/ 

освітні програми, які 

висвітлюють події в 

країнах Вишеградської 

четвірки (Чеська 

Республіка, Угорщина, 

Польща та 

Словаччина). 

До 10 

листопада 

Міжнародний Вишеградський Фонд оголошує 

про початок стипендіального конкурсу для 

ВНЗ з метою створення освітніх програм про 

країни Вишеградської четвірки. 

Visegrad University Studies Grant (VUSG) – це 

грант, призначений для будь-якої країни світу 

для створення та впровадження 

університетських курсів або освітніх програм, 

які висвітлюють події в країнах Вишеградської 

четвірки (Чеська Республіка, Угорщина, 

Польща та Словаччина). 

Грант надають університетським колективам, 

колективам окремих факультетів і підрозділів 

вищих навчальних закладів, які можуть 

розробити і презентувати навчальну програму 

чи курс. 

Розмір гранту розраховують індивідуально для 

кожного проекту, заплановані суми – близько 

10 тисяч євро на розробку навчального курсу і 

40 тисяч євро – навчальної програми. 

Загальний річний бюджет на Visegrad 

University Studies Grant становить 280 тисяч 

євро. 

Курс або програма може викладатись будь-

якою мовою. Заявка на участь у 

стипендіальному конкурсі має бути надана 

англійською мовою. 

розробка і презентація 

навчальну програму чи 

курс. 

 

Італія 
Університет 

Тренто 

http://portale.unitn.it/drsi

s/portalpage.do?channelI

d=-33405 

знання англійської 

мови 

Травень 

щороку 

Університет Тренто пропонує трирічну PhD 

програму з міжнародних досліджень. Програма 

проводитиметься англійською мовою. 

Навчання безкоштовне, надається декілька 

трирічних стипендій для найкращих 

спеціалістів. 

 

Інформаційні та 

телекомунікаційні 

технології 

Італія 
Університет 

Sapienza, Рим 

www.uniroma1.it 

 

Травень 

кожного року 

Римський університет (The University of Roma 

La Sapienza)   пропонує стипендії студентам, 

які прагнуть вдосконалити свої знання і 

вміння. Тривалість програми - три роки. У разі 

необхідності аспірантура може бути 

Будь-яка 

http://visegradfund.org/grants/vusg/
http://visegradfund.org/grants/vusg/
http://portale.unitn.it/drsis/portalpage.do?channelId=-33405
http://portale.unitn.it/drsis/portalpage.do?channelId=-33405
http://portale.unitn.it/drsis/portalpage.do?channelId=-33405
http://www.uniroma1.it/


продовжена ще на один рік без надання 

стипендії. В кінці першого і другого року 

аспірантури аспіранти повинні  бути атестовані 

відповідно до вимог Універститу. 

Італія Падуанський 

університет 

http://www.unipd.it 

 

До 9 вересня 

 

Падуанський університет надає стипендії для 

міжнародних студентів з метою проведення 

наукових досліджень в Італії. 

Сільське господарство, 

технічні, природничі науки 

Іспанія Програма 

MAEC-AECI 

http://www.becasmae.es 

(знання іспанської 

мови) 

В залежності 

від обраної 

програми 

Міністерство закордонних справ та 

міжнародного співробітництва Іспанії та 

Іспанське агентство міжнародного 

співробітництва щорічно надають стипендії в 

рамках програми MAEC-AECI, які направлені 

на надання міжнародним студентам 

професійних  знань і досвіду.    

Будь-яка 

Канада Меморіальни

й фонд ім. 

Івана 

Коляски 

www.ualberta.ca 

 

До 1 березня 

щороку 

Фонд щорічно надає стипендії аспірантам і 

науковцям для стажування в Альбетському 

університеті  

економіка, політичні науки, 

історія, право та суспільні 

науки 

Канада Стипендії ім. 

Непораних 

(Neporany 

Doctoral 

Fellowship) 

www.ualberta.ca До 1 березня 

щороку 

Надає дослідно-навчальні стипендії аспірантам 

для проведення досліджень/навчання 

політологія, економіка та 

споріднені науки 

(суспільні, політичні, 

економічні науки, суспільна 

історія) 

Канада Програма 

візитів в 

урядові 

науково-

дослідні 

лабораторії 

Канади 

www.ualberta.ca 

schol@nserc-crsng.gc.ca 

 

Протягом 

року 

Надає можливість проводити дослідження в 

урядових лабораторіях або науково-дослідних 

інститутах Канади 

Природничі, інженерні та 

технічні спеціальності 

Канада постдокторсь

ка 

стипендійна 

програма  ім. 

Бантінга 

http://banting.fellowships

-bourses.gc.ca/about-

a_propos/details-

eng.html 

(самостійний пошук 

партнера) 

2 листопада 

щороку 

Залучення провідних науковців до науково-

дослідної роботи в Канаді 

гуманітарні та соціальні 

науки, природничі та 

технічні науки, медицина 

Канада Дослідні 

дотації 

Канадського 

інституту 

http://www.ualberta.ca/C

IUS/cius-grants.htm 

 

До 1 березня 

щороку 

Надаються дослідницькі дотації історія, література, мови, 

педагогіка, право, 

економіка, етнографія, 

бібліотекознавство та 

http://www.unipd.it/unipdWebServices/ShowBinary/wwwunipd/FILE/dottorati/BANDO%20STRANIERI%2027/bando_27_en.pdf
http://www.becasmae.es/
http://www.ualberta.ca/
http://www.ualberta.ca/
http://www.ualberta.ca/
mailto:schol@nserc-crsng.gc.ca
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/about-a_propos/details-eng.html
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/about-a_propos/details-eng.html
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/about-a_propos/details-eng.html
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/about-a_propos/details-eng.html
http://www.ualberta.ca/CIUS/cius-grants.htm
http://www.ualberta.ca/CIUS/cius-grants.htm


українських 

студій 

суспільствознавство 

Китай ГРАНТИ 

УРЯДУ 

КИТАЮ НА 

НАВЧАННЯ 

В БУДЬ-

ЯКОМУ ВНЗ 

qxia@csc.edu.cn 

(самостійний пошук 

ВНЗ) 

До 1 квітня 

2013 року 

Щорічна стипендія, що дозволяє отримати 

ступінь бакалавра, магістра або доктора наук у 

будь-якому ВНЗ Китаю 

Будь-яка 

Нідерланд

и 

Університет 

Гронігена, 

програми 

фонду Eric 

Bleumink 

Fund 

http://www.rug.nl 

Фінансує програму 

Фонд Еріка Блеумінка 

 

До лютого 

кожного року 

Університет Гронингена (University of 

Groningen) надає стипендії на навчання в 

магістратурі 

Будь-яка 

Нідерланд

и 

університет 

Радбоуд 

http://www.ru.nl/ 

 

До березня 

2013 року 

Надання стипендій на отримання ступеню 

бакалавра або магістра в університету Радбоуд 

Будь-яка 

Німеччина Стипендії 

фонду Ернста 

Шерінга для 

молодих 

науковців 

www.scheringstiftung.de 

 

До 31 липня 

щороку 

Надається молодим науковцям для проведення 

досліджень (при написанні докторської 

дисертаційної роботи) у провідних 

закордонних або вітчизняних установах 

біологія, медицина та 

органічна хімія, а також у 

суміжні із ними галузях. 

Німеччина Перша 

демократична 

стипендія 

www.absolventa.de/stipe

ndium/bewerben 

 

Протягом 

року 

Стипендія надається кандидатам наук на 

покриття витрат на проведення досліджень 

природничі науки, технічні 

науки, гуманітарні та 

соціальні науки, економічні 

науки, образотворче 

мистецтво 

Німеччина Стипендія 

Гумбольдта 

для 

досвідчених 

науковців 

 

http://www.humboldt-

foundation.de/web/start.h

tml 

(володіння німецькою 

або англійською 

мовами) 

травень 

щороку 

Стипендія надається науковці з моменту 

захисту дисертації яких пройшло не більше 12 

років для проведення науково-дослідного 

проекту спільно з німецькими колегами 

гуманітарні, соціальні, 

природничі, технічні науки 

Німеччина Наукова 

премія Макса 

Планка 

http://www.humboldt-

foundation.de/web/start.h

tml 

 

Протягом 

року 

Надається ректорам, проректорам або деканам 

вищих навчальних закладів для проведення 

спільних наукових досліджень 

Будь-яка 

Німеччина Премія Софії 

Ковалевської 

http://www.humboldt-

foundation.de 

 

Протягом 

року 

Надається молодим науковцям для створення 

власних робочих груп та проведення 

досліджень протягом 5 років у Німеччині 

Будь-яка 

Німеччина ПРОГРАМА http://www.bundesbank. Протягом Надається дослідникам для проведення макроекономіка, грошово-

mailto:qxia@csc.edu.cn
http://www.rug.nl/
http://www.ru.nl/
http://www.scheringstiftung.de/
http://www.absolventa.de/stipendium/bewerben
http://www.absolventa.de/stipendium/bewerben
http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html
http://www.humboldt-foundation.de/
http://www.humboldt-foundation.de/
http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_gastforscher.en.php


ВІЗИТІВ 

ДЛЯ 

ДОСЛІДНИК

ІВ 

de/vfz/vfz_gastforscher.e

n.php 

 

року науково-дослідної роботи в Дослідницькому 

центрі Дойче Бундесбанку 

кредитна економіка, 

фінансові ринки (фінансова 

стабільність), міжнародні 

відносини 

Німеччина Стипендія ім. 

Генріха Герца 

http://www.heinrich-

hertz-

stiftung.de/antragstellung

_gb.html 

(клопотання подає 

професор одного з 

вищих навчальних 

закладів землі 

Північний Рейн-

Вестфалія) 

Протягом 

року 

Стипендія надається викладачам, дослідникам, 

молодим науковцям, аспірантам (на 

завершальній стадії написання кандидатської 

дисертації), а також студентам останніх курсів 

для проведення досліджень в одному із ВНЗ 

землі Північний Рейн-Вестфалія 

Будь-яка 

Німеччина СТИПЕНДІЯ 

АЛЬБЕРТА 

ЕЙНШТЕЙН

А 

http://www.einsteinforu

m.de/index.php?id=35&

L=1 

 

14 травня 

щороку 

Надається молодим науковцям для проведення 

досліджень із застосуванням 

міждисциплінарних підходів 

Будь-яка 

Німеччина Стипендії і 

гранти Фонду 

ім. Фріца 

Тіссена 

http://www.fritz-thyssen-

stiftung.de/promotion/typ

es-of-

support/stipends/?L=1 

http://www.fritz-thyssen-

stiftung.de/promotion/typ

es-of-support/support-of-

projects/?L=1 

(Заявку на здобуття 

стипендій/грантів подає 

німецька сторона) 

15 лютого, 1 

жовтня 

щороку 

Надає стипендії та гранти кандидатам наук для 

проведення досліджень в Німеччині 

історія, лінгвістика і 

культура; 

економіка, політологія, 

право, соціологія і 

етнологія; 

міжнародні відносини; 

медицина та природничі 

науки. 

Німеччина Стипендія 

Коперника 

www.copernicus-

stipendium.de/copernicus

/ 

(знання німецької 

мови) 

до 1 вересня 

щороку або 1 

березня 

щороку 

Стипендія Коперніка дає можливість 

навчатись протягом одного семестру в 

університеті Берліну або Мюнхена. 

Програма розрахована на студентів, які 

вивчають такі дисципліни як право, економіка, 

соціальні та гуманітарні дисципліни. 

Право, економіка, соціальні 

та гуманітарні дисципліни 

Німеччина Стипендія 

імені 

Йоxанеса Рау 

www.uni-

duesseldorf.de/pruf/stelle

n-und-stipendien/ 

(володіння німецькою 

мовою) 

Не пізніше 31 

грудня 

поточного 

року 

Стипендія імені Йоxанеса Рау надає 

можливість отримати науковий ступінь з 

юриспруденції або політології у Німеччині. 

Інститут партійного права та дослідження 

партій при університеті Дюссельдорфа спільно  

Юриспруденція або 

політологія 

http://www.heinrich-hertz-stiftung.de/antragstellung_gb.html
http://www.heinrich-hertz-stiftung.de/antragstellung_gb.html
http://www.heinrich-hertz-stiftung.de/antragstellung_gb.html
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із земельним парламентом Північного Рейну-

Весифалії щороку надає чотири стипендії 

випускникам та молодим науковцям зі Східної 

Європи. Випускники вищих шкіл України, які 

ртримали диплом магістра з права або 

політології, можуть приймати участь у 

програмі. 

Німеччина Стипендії від 

Bayhost 

www. cgi.uni-

regensburg,de/ 

(знання німецької мови, 

самостійний пошук 

ВНЗ) 

В залежності 

від обраної 

програми 

Баварський центр вищої школи Центральної, 

Східної та Південної Європт пропонує 

отримати стипендії для підвищення 

кваліфікації, надає можливість здійснити 

наукові дслідження і пройти курс стажування, 

а також прийняти участь в літній школі. 

Будь-яка 

Німеччина Фонд Герди 

Хенкель 

www.gerda-henkel-

stiftung.de/ 

(самостійний пошук 

організації) 

В залежності 

від обраної 

програми 

Стипендії для підтримки проведення 

досліджень в галузі гуманітарних наук для 

аспірантів і молодих учених 

вітчизняної історії, історії 

державних відносин, 

порівняльної історії і   

права 

Німеччина Фонд 

Конрада 

Аденауера 

http://www.kas.de/ukrain

e/ukr/pages/2783/ 

володіння німецькою 

мовою 

Восени кожні 

2 роки 

Фонд Конрада Аденауера надає стипендії 

молодим науковцям, а також студентам, які 

закінчили курс бакалаврату й хотіли б 

продовжити навчання в Німеччині, вільно 

володіють німецькою мовою. 

політології, економіки, 

права, журналістики та 

європейських студій 

Німеччина Стипендії 

університету 

Лейбніц 

http://www.daad.de 

дослідження в 

університеті Лейбніц 

До 1 грудня 

кожного року 

Стипендію мають можливість отримати  

студенти, аспіранти, докторанти, які прагнуть 

проводити дослідження в одному з інститутів 

університету Ляйбніц. 

Будь-яка 

Німеччина Університет 

Білефельд 

http://www.uni-

bielefeld.de/%28en%29/

bghs/bewerbung/kurzzeit

.html 

 

Червень і 

січень – в 

залежності від 

програми 

Університет Білефельд в межах «International 

Graduate College» (міжнародна дослідницька 

група), пропонує стипендії для докторської 

програми. Структурований курс програми 

надасть можливість студентам здійснити 

дослідницькі проекти. 

Історія, соціологія, 

політологія 

Норвегія Програма 

мобільності 

«Yggdrasil» 

http://www.forskningsrad

et.no/en/Funding/ISMOB

IL/1233557743178 

(самостійний пошук 

дослідної установи) 

Лютий 

щороку 

Надається докторам та кандидатам наук для 

проведення досліджень 

Будь-яка 

Норвегія Гранти The 

Norwegian 

Centre for 

http://www.lanekassen.n

o/Toppmeny/Languages/

English/ 

До 1 грудня 

щорічно 

Надається студентам, які прагнуть навчатися в 

ВНЗ Норвегії 

Будь-яка 

http://www.gerda-henkel-stiftung.de/
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/
http://www.kas.de/ukraine/ukr/pages/2783/
http://www.kas.de/ukraine/ukr/pages/2783/
http://www.daad.de/
http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/bghs/bewerbung/kurzzeit.html
http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/bghs/bewerbung/kurzzeit.html
http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/bghs/bewerbung/kurzzeit.html
http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/bghs/bewerbung/kurzzeit.html
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISMOBIL/1233557743178
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISMOBIL/1233557743178
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISMOBIL/1233557743178
http://www.lanekassen.no/Toppmeny/Languages/English/
http://www.lanekassen.no/Toppmeny/Languages/English/
http://www.lanekassen.no/Toppmeny/Languages/English/


International 

Cooperation in 

Higher 

Education 

(SIU) 

(знання англійської 

мови) 

 

Норвегія КВОТНА 

ПРОГРАМА 

– 

СТИПЕНДІЇ 

ДЛЯ 

НАВЧАННЯ 

В НОРВЕГІЇ 

http://www.siu.no/ 

(самостійний пошук 

ВНЗ Норвегії) 

До 1 грудня 

щорічно 

Надаються студентам для навчання в ВНЗ 

Норвегії 

Будь-яка 

Нова 

Зеландія 

Міжнародна 

стипендія для 

навчання в 

аспірантурі у 

Новій 

Зеландії 

www.newzealandeducate

d.com/nzidrs 

(навчання в одному із 8 

університетів) 

15 липня 

кожного року 

Надається для навчання в аспірантурі одного із 

8 університетів 

Будь-яка 

Польща Стипендії ім. 

Йосипа 

М’яновського 

http://www.mianowski.w

aw.pl/index.htm 

(самостійний пошук 

наукової установи) 

 

До 15 жовтня 

щороку 

Стипендії науковцям для проведення 

досліджень в польських наукових установах 

Будь-яка 

Польща Програма ім. 

Лейна 

Кіркланда 

http://www.kirkland.edu.

pl/mod/resource/ 

 

До 1 березня 

кожного року 

Мета програми – передати польський досвід у 

сфері системної трансформації іншим країнам 

Центральної і Східної Європи в рамках 

двосеместрової освітньої програми (для осіб з 

вищою освітою) в польських вищих 

навчальних закладах та 2-4 тижневих 

професійних стажувань в державних чи 

приватних інституціях. 

 

економіка і менеджмент; 

адміністрація / 

менеджмент; 

державне управління; 

право; 

суспільні науки; 

політологія і міжнародні 

відносини; 

політика розвитку і 

гуманітарна допомога. 

Польща Стипендії 

Вроцлавськог

о 

університету 

транспорту і 

логістики 

http://www.osvita.org.ua/

news/66036.html 

 

В залежності 

від програми 

Надається студентам молодших курсів для 

закінчення бакалаврату 

Будівництво мостів і 

шляхів" і "Залізничне 

будівництво" 

Польща Стипендія www.msz.gov.pl Протягом Стипендія надає можливість проходження  історія, міжнародні 

http://www.siu.no/
http://www.newzealandeducated.com/nzidrs
http://www.newzealandeducated.com/nzidrs
http://www.mianowski.waw.pl/index.htm
http://www.mianowski.waw.pl/index.htm
http://www.kirkland.edu.pl/mod/resource/
http://www.kirkland.edu.pl/mod/resource/
http://www.osvita.org.ua/news/66036.html
http://www.osvita.org.ua/news/66036.html
http://www.msz.gov.pl/


польського 

уряду для 

молодих 

науковців 

(знання польської 

мови) 

року наукового стажування і може бути призначена 

один раз на певний час і без можливості її 

продовження. 

відносини, політологія, 

журналістика, соціологія, 

етнологія, 

культурознавство, 

суспільна психологія, 

адміністрація та 

менеджмент, а також право. 

Польща 
Програма 

“Study tours to 

Poland” 

 

www.studytours.pl Протягом 

року 

Програма “Study tours to Poland – одна з 

перших польських циклічних програм, яка 

 спрямована на допомогу молоді зі Східної 

Європи. У її рамках запрошуються здібні 

студенти віком від 18 до 21 року з Білорусі, 

України та Росії для участі в навчальних 

візитах у Польщі. 

Навчальні візити до Польщі 

Польща 
Проект Teraz 

Wroclaw 

http://studyinwroclaw.co

m/artykul.php5?id=564 

(знання польської 

мови) 

 

Листопад 

щороку 

Польський проект Teraz Wroclaw запрошує на 

навчання студентів з України, який  допомагає 

молоді зі Східної Європи стати студентами 

найкращих вищих навчальних закладів. На 

безкоштовне навчання може претендувати 

кандидат віком до 26 років, який раніше не 

здобував вищої освіти у Польщі, володіє 

польською на рівні, що дозволяє навчатися 

цією мовою. 

Будь-яка 

Польща 
Фонд 

королеви 

Ядвіги 

 

http://www.bi.uj.edu.pl/

web/oip/wlasne-

fundusze-

stypendialne/jadwiga/zas

ady-kwalifikacji 

(знання польської або 

англійської мов) 

 

До червня 

щороку 

Фонд королеви Ядвіги заснований при 

університеті Jagiellonian University, головною 

метою якого є залучення молодих наукових 

діячів для розробки наукових досліджень в 

Кракові, а також надати можливість 

ознайомитися з науковою спадщиною цього 

міста. Відкритий для: наукових співробітників, 

докторантів та аспірантів центральної та 

східної Європи, стран колишнього СРСР та 

балканських стран. 

Будь-яка 

Словацька 

Республіка Національна 

програма 

стипендій 

Словацької 

республіки 

www.scholarships.sk 

(самостійний пошук 

ВНЗ) 

 

Листопад, 

травень 

кожного року 

Стипендії для іноземних студентів, 

докторантів, викладачів та наукових 

співробітників для навчання та стажування у 

словацьких ВНЗ та науково-дослідних 

інститутах. 

Види стипендій: 

- магістерська програма – термін навчання 1-2 

Будь-яка 

http://www.studytours.pl/
http://studyinwroclaw.com/artykul.php5?id=564
http://studyinwroclaw.com/artykul.php5?id=564
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http://www.bi.uj.edu.pl/web/oip/wlasne-fundusze-stypendialne/jadwiga/zasady-kwalifikacji
http://www.bi.uj.edu.pl/web/oip/wlasne-fundusze-stypendialne/jadwiga/zasady-kwalifikacji
http://www.bi.uj.edu.pl/web/oip/wlasne-fundusze-stypendialne/jadwiga/zasady-kwalifikacji
http://www.scholarships.sk/


семестри (5-10 місяців); 

- програми PhD (від 1 до 9 місяців); 

- стажування у словацьких ВНЗ, науково-

дослідних інститутах або у неурядових 

організаціях за запрошенням (від 1 до 12 

місяців). 

США 
ПРОГРАМА 

ГРАНТІВ 

РОБЕРТА С. 

МАКНАМАР

И 

http://www.worldbank.or

g/wbi/scholarships/ 

(кандидат повинен 

входити до штату 

працівників ВНЗ 

країни-апліканта) 

Протягом 

року 

Надання грантів аспірантам, які працюють над 

кандидатською дисертацією 

економіки, охорони 

здоров’я, сільського 

господарства, 

навколишнього 

середовища, раціонального 

використання природних 

ресурсів 

США 
Стипендійна 

програма 

“Quadrant” 

http://www.ias.umn.edu/

quadrant.php 

(дослідження 

проводяться в 

університеті Мінесоти) 

Листопад 

щороку 

Стипендії науковцям для проведення 

досліджень в Університеті Міннесоти 

дослідження культурних і 

соціальних аспектів в 

архітектурі та дизайні; 

дослідження культурних, 

соціальних аспектів в 

екології і 

землекористуванні 

США 
Програма 

дослідницьки

х стипендій 

імені Карнегі 

http://www.nceeer.org/ 

 

Квітень 

кожного року 

Національна рада євразійських і східноєвро-

пейських досліджень  за підтримки 

Американських рад з міжнародної освіти 

спільно з Корпорацією Карнегі надає стипендії 

науковцям для проведення досліджень в 

університетах Сполучених Штатів Америки. 

Галузь досліджень - гуманітарні та соціальні 

науки. 

гуманітарні та соціальні 

науки 

США 
Гранти для 

проведення 

наукових 

досліджень в 

університетах 

США 

(Fulbright 

Scholar 

Program) 

http://www.fulbright.org.

ua 

 

Жовтень 

щороку 

Надається Аспірантам, кандидатам, докторам 

наук для проведення досліджень в 

університетах США 

історія, архітектура, філософія, 

психологія, соціологія, соціальна 

робота, екологія, охорона довкілля, 

лінгвістика, мистецтвознавство, 

засоби масової комунікації, 

бібліотечна справа, музеєзнавство, 

управління в галузі освіти, 

міжнародні відносини, економіка 

(теоретичні дослідження) тощо. 

астрономія, аеронафтика, біологія, 

біомедична інженерія, геологія, 

енергетика, екологія, інженерні 

дисціпліни, комп'ютерні науки та 

інформаційні технології, 

матеріалознавство, математика, 

когнітивні науки/нейронауки, фізика, 

http://www.worldbank.org/wbi/scholarships/
http://www.worldbank.org/wbi/scholarships/
http://www.ias.umn.edu/quadrant.php
http://www.ias.umn.edu/quadrant.php
http://www.nceeer.org/
http://www.fulbright.org.ua/
http://www.fulbright.org.ua/


хімія, океанографія. 

США 
Гранти 

Ліндберга 

http://www.lindberghfou

ndation.org 

(самостійний пошук 

наукової установи) 

другий четвер 

червня 

кожного року 

Надається науковцям для проведення спільних 

та індивідуальних досліджень 

авіації; сільського господарства; 

управління утилізацією відходів; 

управління водними ресурсами; 

збереження живої природи; 

біомедичних досліджень і 

адаптованих технологій; освіти, 

здоров’я, демографії; мистецтва 

та гуманітарних наук 

США 
Стипендійна 

програма 

Корпорації 

IBM для 

аспірантів 

http://www.ibm.com/dev

eloperworks/university/p

hdfellowship/index.html 

 

31 жовтня 

щороку 

Надається аспірантам, які працюють над 

розвитком, розробкою та створенням 

інформаційних технологій в різних галузях 

комп’ютерні науки та інженерія, 

математичні науки, електро- та 

машинобудування, хімія, 

матеріалознавство, фізика та 

економіка. 

США 
Стипендії 

Міжнародног

о центру 

Вудро 

Вільсона 

http://www.wilsoncenter.

org/index.cfm?fuseaction

=Fellowships.welcome 

 

1 жовтня 

щороку 

Індивідуальні стипендії (на термін від 4 до 9 

місяців) особам, які представили дослідницькі 

проекти в галузі соціальних і гуманітарних 

наук. Проекти можуть стосуватися як 

національних, так і міжнародних проблем, 

державної політики або охоплюють історичні 

і/або культурні події. 

На отримання стипендії можуть претендувати 

дослідники різних країн, які володіють 

здібностями й унікальним досвідом і 

представляють різні сфери (академічну, 

урядову, корпоративну). 

Для представників академічної сфери 

необхідна наявність наукового ступеня 

гуманітарні і соціальні науки. 

США 
Стипендія 

Омідьяр 

Інституту 

Санта Фе 

http://www.santafe.edu/e

ducation/fellowships/omi

dyar-postdoctoral/ 

 

Вересень-

листопад 

щороку 

Стипендія надається кандидатам наук з різних 

країн світу для проведення досліджень в 

Інституті Санта. 

Галузь досліджень – довільна. 

довільна 

США 
Стипендійна 

програма 

імені 

Франсуа 

Фіссінгера 

http://erefdn.org/index.ph

p/scholarships/index 

 

Протягом 

року 

Надається кандидатам наук та аспірантам (які 

очно провчилися один рік) для проведення 

досліджень 

природничих (біологія, фізика) і 

соціальних наук, які пов’язані з 

охороною навколишнього 

середовища 

США 
Програма 

стипендій ім. 

http://www.irex.ua 

 

Протягом 

року 

Програма ім. Едмунда Маскі надає можливость 

навчання в університетах США для отримання 

ступеня магістра. Вона також надає обмежені 

Адміністрування бізнесу  

Економіка  

Право  

http://www.lindberghfoundation.org/
http://www.lindberghfoundation.org/
http://www.ibm.com/developerworks/university/phdfellowship/index.html
http://www.ibm.com/developerworks/university/phdfellowship/index.html
http://www.ibm.com/developerworks/university/phdfellowship/index.html
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=Fellowships.welcome
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=Fellowships.welcome
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=Fellowships.welcome
http://www.santafe.edu/education/fellowships/omidyar-postdoctoral/
http://www.santafe.edu/education/fellowships/omidyar-postdoctoral/
http://www.santafe.edu/education/fellowships/omidyar-postdoctoral/
http://erefdn.org/index.php/scholarships/index
http://erefdn.org/index.php/scholarships/index
http://www.irex.ua/


Едмунда С. 

Маскі 

(MUSKIE) 

можливості отримати докторський ступінь в США 

протягом чотирьох років.  
Державне управління  

Громадська політика 

США 
Програма 

обміну для 

студентів 

вищих 

навчальних 

закладів 

(UGRAD) 

http://irex.ua/en 

 

Січень 

щороку 

Програма обміну для студентів вищих 

навчальних закладів (UGRAD) надає 

можливість студентам 1, 2 та 3 курсів 

навчатися протягом одного академічного року 

в університетах або 4- та 2-річних коледжах 

США. Галузь: економічні та гуманітарні 

дисципліни. 

Будь-яка 

Фінляндія Навчання в 

магістратурі 

університету 

Оулу  

http://www.oulu.fi/degre

e/scholarships 

 

31 січня 2013 

року 

пропонує гранти для навчання в магістратурі в 

університеті Оулу 

архітектурне проектування, 

фінансовий та 

управлінський облік, 

фінанси 

Фінляндія Стипендії 

СІМО 

http://www.cimo.fi 

(заявку подає ВНЗ 

Фінляндії) 

Протягом 

року(як 

мінімум за 3 

місяці до 

початку 

навчання) 

Центр міжнародної мобільності «Centre for 

International Mobility – CIMO» (надалі Центр) 

надає стипендії молодим науковцям 

(аспірантам, кандидатам наук) усіх країн світу 

для навчання або проведення досліджень у 

вищих навчальних закладах Фінляндії. 

довільна 

Фінляндія Стипендії 

Уряду 

Фінляндії 

www.finland.org.ua 

(наявність 

двосторонньої угоди з 

Фінляндією та 

Укаїною; самостійний 

пошук ВНЗ) 

Протягом 

року 

Надається для навчання в аспірантурі, 

викладання або проведення дослідження в 

університетах Фінляндії 

Будь-яка 

Франція Стипендійна 

програма 

Фернана 

Броделя 

http://www.msh-

paris.fr/en/research/mobil

ity/fernand- braudel-ifer-

fellowships/ 

(володіння 

французькою або 

англійською мовами) 

До 31 березня 

щороку 

Стипендійна програма Фернана Броделя 

створена у 2011 році в результаті об’єднання 

грантових програм Дідро і Гермес для надання 

науковцям з різних країн світу можливість 

проводити дослідження в лабораторіях і 

наукових центрах Франції. Галузь досліджень 

– гуманітарні та соціальні науки. 

гуманітарні та соціальні 

науки 

Франція Стипендії 

Ейфеля для 

навчання в 

магістратурі 

й аспірантурі  

http://www.campusfranc

e.org/en/eiffel 

Січень 

щороку 

Надаються кандидатам, які володіють 

французькою мовою 
інформаційні і 

комунікаційні технології); 

економіка і менеджмент; 

інженерні науки 

Франція Наукові bgfselection@gmail.com: Березень Надається аспірантам для написання Будь-яка 

http://irex.ua/en
http://www.oulu.fi/degree/scholarships
http://www.oulu.fi/degree/scholarships
http://www.cimo.fi/
http://www.finland.org.ua/
http://www.msh-paris.fr/en/research/mobility/fernand-%20braudel-ifer-fellowships/
http://www.msh-paris.fr/en/research/mobility/fernand-%20braudel-ifer-fellowships/
http://www.msh-paris.fr/en/research/mobility/fernand-%20braudel-ifer-fellowships/
http://www.msh-paris.fr/en/research/mobility/fernand-%20braudel-ifer-fellowships/
http://www.campusfrance.org/en/eiffel
http://www.campusfrance.org/en/eiffel
mailto:bgfselection@gmail.com


стипендії у 

рамках 

написання 

кандидатської 

дисертації у 

партнерстві 

(самостійний пошук 
французького партнера) 

щороку дисертації під подвійним керівництвом 

Швейцарія Стипендія 

швейцарськог

о уряду для 

іноземців: 

Post-doctoral 

Scholarships 

http://www.eda.admin.ch

/eda/fr/home/reps/eur/vu

kr/embkie.htm 

 

Вересень 

щороку 

Надається кандидатам наук для проведення 

досліджень в установах Швейцарії 

Будь-яка 

Швеція Гранти для 

навчання в 

аспірантурі 

університету 

Стокгольму 

(Швеція) 

http://www.su.se/english/

about/vacancies/phd-

studies/6-vacant-phd-

student-positions-

1.83746 

 

Травень 

щороку 

Надаються для навчання в аспірантурі 

університету Стокгольму 

органічній хімії та 

предметах, що мають 

безпосереднє відношення 

до вибраного напрямку 

Японія Стипендії 

MEXT від 

уряду Японії 

http://www.science-

community.org/ru/conten

t/japanese-government-s-

mext-scholarship-2013-

7817 

Листопад 

щороку 

Надається для Магістрів та  кандидатів наук Машинобудування, 

Електротехніка та 

інформаційні системи, 

Матеріалознавство, 

Аеронавтика та 

астронавтика, Створення 

хімічних систем 

 

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps/eur/vukr/embkie.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps/eur/vukr/embkie.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps/eur/vukr/embkie.htm
http://www.su.se/english/about/vacancies/phd-studies/6-vacant-phd-student-positions-1.83746
http://www.su.se/english/about/vacancies/phd-studies/6-vacant-phd-student-positions-1.83746
http://www.su.se/english/about/vacancies/phd-studies/6-vacant-phd-student-positions-1.83746
http://www.su.se/english/about/vacancies/phd-studies/6-vacant-phd-student-positions-1.83746
http://www.su.se/english/about/vacancies/phd-studies/6-vacant-phd-student-positions-1.83746
http://www.science-community.org/ru/content/japanese-government-s-mext-scholarship-2013-7817
http://www.science-community.org/ru/content/japanese-government-s-mext-scholarship-2013-7817
http://www.science-community.org/ru/content/japanese-government-s-mext-scholarship-2013-7817
http://www.science-community.org/ru/content/japanese-government-s-mext-scholarship-2013-7817
http://www.science-community.org/ru/content/japanese-government-s-mext-scholarship-2013-7817

