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Національна академія державного управління при Президентові України 
 

УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

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

Міжнародні організації та фонди,  

що фінансують навчальні візити для викладачів та слухачів 

 
№ Назва 

фонду/організації, 

країна, веб-сайт 

Назва програми, умови 

програми, тривалість, 

фінансування/стипендії 

Цільова аудиторія Умови надання 

фінансування 

Термін 

подання заяв 

1 Програма 

академічних 

обмінів  

ім. Фуллбрайта  

в Україні (США) 

 

http://www.fulbright

.org.ua/  

Fullbright Scholar Program 

Стипендія індивідуальна, 

на конкурсній основі, 

надається для проведення 

досліджень в ВНЗ США. 

Тривалість: 3-9 місяців. 

Фінансується навчання, 

переліт, щомісячна 

стипендія, додаткові 

витрати на книжки, 

медичне страхування. 

Кандидати та доктори наук, 

дослідники без наукового 

ступеня з досвідом роботи не 

менше 5 років та аспіранти й 

здобувачі напередодні захисту, 

які отримають науковий 

ступень до початку гранту (до  

1 вересня 2014 року). 

Українське громадянство, 

вільне володіння англійською 

мовою, повернення в Україну 

після закінчення програми 

щонайменше на 2 роки. 

Документи до подання: анкета 

заявника з прикріпленим 

описом майбутнього 

дослідження та бібліографією 

(англійською та українською 

мовами), резюме, 3 

рекомендаційних листи, лист-

запрошення  від навчального 

закладу США(якщо є) 

 

До 15 жовтня  

2013 року 

http://www.fulbright.org.ua/
http://www.fulbright.org.ua/
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№ Назва 

фонду/організації, 

країна, веб-сайт 

Назва програми, умови 

програми, тривалість, 

фінансування/стипендії 

Цільова аудиторія Умови надання 

фінансування 

Термін 

подання заяв 

  Fullbright Faculty 

Development Program 

Стипендія індивідуальна, 

на 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. 

Особи до 40 років з 2-річним 

професійним досвідом: 

викладачі, аспіранти та 

дослідники, які ще не мають 

наукового ступеня; кандидати 

наук (не пізніше 5-ти років 

після захисту); адміністратори 

вищих навчальних закладів; 

співробітники науково-

дослідних установ. 

Громадянство України, вільне 

володіння 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). 

З початку 

2014 року по 

31 березня 

2014 року 

2 Міжнародний 

Вишеградський 

фонд (Чехія, 

Угорщина, Польща, 

Словаччина) 

 

http://visegradfund.o

rg/  

Програма малих грантів. 

Гранти на навчальні 

проекти (дослідження, 

освіта, обміни студентами) 

з залученням всіх країн 

Вишеградської четвірки. 

максимальний термін – 6 

місяців, максимальна сума 

– 6000 євро. 

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 

фінансування: 

до 1 травня,  

1 червня,  

1 вересня та  

1 грудня 

  Програма стандартних 

грантів.  

Гранти на навчальні 

проекти (дослідження, 

освіта, обміни студентами) 

із залученням всіх країн 

Вишеградської четвірки. 

максимальний термін – 12 

місяців, сума–6001-15000 Є 

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 

фінансування: 

до 15 березня 

або до 15 

вересня 

http://visegradfund.org/
http://visegradfund.org/
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№ Назва 

фонду/організації, 

країна, веб-сайт 

Назва програми, умови 

програми, тривалість, 

фінансування/стипендії 

Цільова аудиторія Умови надання 

фінансування 

Термін 

подання заяв 

  Стипендії для країн 

Східного партнерства 

Стипендії для навчання або 

досліджень в країнах 

Вишеградської четвірки. 

Термін залежить від 

навчального проекту. 

Стипендія надається 

індивідуально на 

конкурсній основі. 

Фінансується навчання та 

стипендія – 2300 євро на 

семестр, також можливий 

одноразовий грант на 

проїзд. 

Студенти навчальних закладів 

або науковці. 

Громадянство України. 

Документи до подання 

заповнена он-лайн форма 

заявки. 

До 31 січня 

2014 року 

3 Уряд Королівства 

Швеція 

 

http://www.studyins

weden.se/Scholarshi

ps/SI-

scholarships/Visby-

Program/PhD-and-

post-doctoral-

studies/  

Програма Шведського 

інституту в регіоні 

Балтійського моря/ 

Програма Візбі 

Стипендії на навчання та 

дослідження в Королівстві 

Швеція. Тривалість: 6-12 

місяців. Стипендії є 

індивідуальними та 

надаються на конкурсній 

основі. Фінансується 

навчання, медичне 

страхування та стипендія в 

розмірі 9000 шведських 

крон на місяць - для 

студентів, 15000 крон на 

місяць - для аспірантів та 

18000 шведських крон на 

місяць - для науковців 

Студенти, що мають диплом 

бакалавра, аспіранти, 

докторанти, досвідчені 

науковці.  

Громадянство України. 

Документи до подання: для 

студентів магістрів – заявка на 

вступ у шведський навчальний 

заклад, заповнена форма 

заявки на стипендію, резюме, 

рекомендаційний лист, 

мотиваційний лист. Для 

аспірантів, докторантів та 

досвідчених науковців – лист-

запрошення від шведського 

навчального закладу, 2 

рекомендаційних листи, копії 

всіх дипломів про вищу 

освіту, проект дослідження, 

резюме заявника, резюме 

наукового керівника у Швеції, 

мотиваційний лист, заповнена 

форма заявки. 

До 31 січня 

2014 року 

http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/PhD-and-post-doctoral-studies/
http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/PhD-and-post-doctoral-studies/
http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/PhD-and-post-doctoral-studies/
http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/PhD-and-post-doctoral-studies/
http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/PhD-and-post-doctoral-studies/
http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/PhD-and-post-doctoral-studies/
http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/PhD-and-post-doctoral-studies/
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№ Назва 

фонду/організації, 

країна, веб-сайт 

Назва програми, умови 

програми, тривалість, 

фінансування/стипендії 

Цільова аудиторія Умови надання 

фінансування 

Термін 

подання заяв 

4 Фонд Арістотеля 

Онассіса (Греція) 

 

http://www.onassis.g

r/en/scholarships-

foreigners.php  

Стипендії для іноземців, 

Категорія А.  

 

Стипендія для досліджень у 

співпраці з грецьким 

навчальним закладом. 

Тривалість:  

3-6 місяців. Стипендії є 

індивідуальними та 

надаються на конкурсній 

основі. Фінансується 

переліт та стипендія в 

розмірі 1500 євро на місяць. 

 

 

Викладачі ВНЗ всіх рівнів, що 

мають ступень кандидата наук, 

досвідчені науковці. 

Тема досліджень має бути 

офіційно акредитованою, 

публікація науковою статті 

або книги разом з іншими 

учасниками про результати 

досліджень в рамках проекту, 

для досвідчених науковців – 

проведення лекції або 

семінару в одному з грецьких 

культурних центрів, подальше 

співробітництво з грецьким 

навчальним закладом.  

Документи до подання: 

заповнена форма заявки, копія 

паспорта, фотографія 

паспортного розміру, проект 

дослідження та 

співробітництва з грецьким 

навчальним закладом, лист-

запрошення від грецького 

університету, лист підтримки 

від навчального закладу, який 

підтримує дослідження, копія 

документів про присудження 

академічних ступенів, 4 

рекомендаційних листа, 

резюме, довідка про 

підтвердження посади, яку 

займає заявник. 

З 1 жовтня 

2013 року  

по 31 січня 

2014 року 

  Стипендія для іноземців, 

Категорія С.  

 

Стипендія для навчання на 

післядипломному курсі за 

Аспіранти. Документи до подання: 

заповнена форма заявки, 

паспортна фотографія, 

офіційно завірені копії 

дипломів про вищу освіту  

З 1 жовтня 

2013 року по 

31 січня 2014 

року. 

http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
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№ Назва 

фонду/організації, 

країна, веб-сайт 

Назва програми, умови 

програми, тривалість, 

фінансування/стипендії 

Цільова аудиторія Умови надання 

фінансування 

Термін 

подання заяв 

фахом в Греції. Стипендії є 

індивідуальними та 

надаються на конкурсній 

основі. Фінансується 

переліт та стипендія в 

розмірі 850 євро на місяць. 

 

(з перекладом на англійську, 

грецьку або французьку мову), 

офіційні вкладки до дипломів, 

довідка від ВНЗ, що 

підтверджує статус заявника 

як аспіранта, 4 

рекомендаційних листа, 

результати тестів зі знання 

грецької мови 

5 Фонд Форда 

(США) 

 

http://www.fordfoun

dation.org/pdfs/grant

s/grant-application-

guide.pdf  

Гранти для організацій. 

Гранти для організацій на 

реалізацію проектів, 

орієнтованих на боротьбу з 

бідністю, соціальною 

несправедливістю, 

пропагування 

демократичних цінностей, 

людських досягнень та 

свободи слова. 

Максимальна та мінімальна 

сума фінансування не 

зазначаються. 

Освітні організації. Документи до подання: запит 

на фінансування (з планом 

проекту, термінами та 

бюджетом). 

У будь-який 

час 

6 Інститут Кеннана, 

Центр Вудро 

Вілсона (США) 

 

http://www.wilsonce

nter.org/fellowships-

grants  

 

Міжнародні стипендії 

Центру Вудро Вілсона 

Стипендія на проведення 

досліджень з питань 

сучасних проблем 

публічної політики. 

Тривалість: 

9 місяців. Стипендії є 

індивідуальними, 

надаються на конкурсній 

основі. Фінансується 

заробітна плата дослідника 

Науковці, що мають 

докторський ступень. 

Наявність проекту 

дослідження, що відповідає 

місії Інституту та тема якого 

відрізняється від теми 

дисертації заявника. 

Документи до подання: 

заповнена форма заявки, 

резюме, список публікацій, 

проект дослідження, 

бібліографія, форма 

фінансової ідентифікації, 2 

рекомендаційних листи. 

До 1 жовтня 

2013 року 

http://www.fordfoundation.org/pdfs/grants/grant-application-guide.pdf
http://www.fordfoundation.org/pdfs/grants/grant-application-guide.pdf
http://www.fordfoundation.org/pdfs/grants/grant-application-guide.pdf
http://www.fordfoundation.org/pdfs/grants/grant-application-guide.pdf
http://www.wilsoncenter.org/fellowships-grants
http://www.wilsoncenter.org/fellowships-grants
http://www.wilsoncenter.org/fellowships-grants
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№ Назва 

фонду/організації, 

країна, веб-сайт 

Назва програми, умови 

програми, тривалість, 

фінансування/стипендії 

Цільова аудиторія Умови надання 

фінансування 

Термін 

подання заяв 

(максимально: $85000 на 

рік), переліт, медичне 

страхування (75% для 

дослідника та членів 

родини). 

7 Фонд Чарльза 

Стюарта Мотта 

(США) 

 

http://www.mott.org/

grantsandguidelines/

ForGrantseekers/gra

ntseeker  

Гранти Фонду Чарльза 

Стюарта Мотта 

Гранти на виконання 

проектів в сферах: 

громадянське суспільство, 

навколишнє середовище, 

боротьба з бідністю, 

збільшення потенціалу 

громади, дослідницькі та 

спеціальні питання. 

Організації. Запит на грант. В разі 

позитивної відповіді – повна 

форма грантової заявки. 

У будь-який 

час 

8 Фонд досліджень 

Федеративної 

Республіки 

Німеччина в м. 

Бонн 

 

http://www.kooperat

ion-

international.de/en/d

etail/info/research-

fellowship-for-

european-

administrative-

history.html  

Стипендія ім. Е.Ф. Хейена 

Стипендія на фінансування 

останньої фази досліджень 

аспірантів та докторантів з 

історії європейського 

державного управління. 

Тривалість: до 12 місяців. 

Стипендії є 

індивідуальними та 

надаються на конкурсній 

основі. Фінансується 

заробітна плата дослідника. 

Аспіранти та докторанти. Документи до подання: всі 

дипломи про вищу освіту, 

вкладки до дипломів, резюме, 

список наукових публікацій, 

опис дослідного проекту з 

повною бібліографією, звіт 

про розвиток існуючого 

дослідного проекту, 

інформація про гранти та 

фінансування попередніх 

дослідних проектів, план-

графік проведення 

дослідження, 

рекомендаційний лист, 

заповнена аплікаційна форма. 

До 30 вересня 

2013 року 

9 Фонд Олександра 

фон Гумбольдта 

(ФРН) 

 

Дослідницькі стипендії 

Фонду Гумбольдта для 

докторів та кандидатів 

наук 

Доктори та кандидати наук, що 

отримали ступінь, не більше, як 

4 роки тому. 

Наукові публікації заявника 

мають бути оцінені за 

міжнародними стандартами та 

опубліковані, вільне володіння 

У будь-який 

час 

http://www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/grantseeker
http://www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/grantseeker
http://www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/grantseeker
http://www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/grantseeker
http://www.kooperation-international.de/en/detail/info/research-fellowship-for-european-administrative-history.html
http://www.kooperation-international.de/en/detail/info/research-fellowship-for-european-administrative-history.html
http://www.kooperation-international.de/en/detail/info/research-fellowship-for-european-administrative-history.html
http://www.kooperation-international.de/en/detail/info/research-fellowship-for-european-administrative-history.html
http://www.kooperation-international.de/en/detail/info/research-fellowship-for-european-administrative-history.html
http://www.kooperation-international.de/en/detail/info/research-fellowship-for-european-administrative-history.html
http://www.kooperation-international.de/en/detail/info/research-fellowship-for-european-administrative-history.html
http://www.kooperation-international.de/en/detail/info/research-fellowship-for-european-administrative-history.html
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№ Назва 

фонду/організації, 

країна, веб-сайт 

Назва програми, умови 

програми, тривалість, 

фінансування/стипендії 

Цільова аудиторія Умови надання 

фінансування 

Термін 

подання заяв 

http://www.humbold

t-foundation.de/web/ 

home.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 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. 

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. 

  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 

Доктори та кандидати наук, що 

отримали ступінь, не більше, як 

4 роки тому. 

Наукові публікації заявника 

мають 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 

До 2015 року 

http://www.humboldt-foundation.de/web/%20home.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/%20home.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/%20home.html
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№ Назва 

фонду/організації, 

країна, веб-сайт 

Назва програми, умови 

програми, тривалість, 

фінансування/стипендії 

Цільова аудиторія Умови надання 

фінансування 

Термін 

подання заяв 

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 

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 

 

оцінювання кандидата 

навчальним закладом, що 

приймає дослідника, список 

публікацій. 
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№ Назва 

фонду/організації, 

країна, веб-сайт 

Назва програми, умови 

програми, тривалість, 

фінансування/стипендії 

Цільова аудиторія Умови надання 

фінансування 

Термін 

подання заяв 

10 Рада з міжнародних 

досліджень і 

обмінів (США) 

 

http://irex.ua/ua  

Програма підтримки 

адміністрування 

університетів (UASP) 

Програма пропонує 

ознайомитися з 

американським досвідом 

управління університетами 

і надає додаткову 

фінансову підтримку на 

здійснення проектів з 

удосконалення системи 

управління університетів. 

Тривалість: 8 тижнів (для 

стажування в університетах 

США). Стипендії є 

індивідуальними та 

надаються на конкурсній 

основі. Фінансуються візові 

витрати, переліт, медичне 

страхування, початковий 

семінар з управління, 

житло і добові в розмірі 

$40, кошти в розмірі $1000 

на професійний розвиток, 

2-денний семінар 

наприкінці програми. 

Представники адміністрації 

ВНЗ. 

Громадянство України, вільне 

володіння англійська мовою. 

На момент подання заявки 

статус щонайменше 

завідуючого кафедрою. 

Документи до подання: 

заповнена он-лайн  форма 

заявки, резюме, лист 

підтримки від ректора ВНЗ, 

організаційна структура 

навчального закладу, в якому 

працює заявник.  

До 17 жовтня 

2013 року 

11 Європейська 

Комісія, Виконавче 

агентство з питань 

освіти. 

аудіовізуальних 

засобів та культури 

 

http://eeas.europa.eu

Еразмус Мунудус, Дія 1 

(магістратура) 

Стипендії для навчання в 

магістратурі за низкою 

запропонованих програм в 

університетах 

Європейського Союзу та 

інших країн. Тривалість:  

Студенти, що мають ступень 

бакалавра. 

Статус студента, вільне 

володіння мовою, якою 

викладається програма. Інші 

вимоги та документи до 

подання відрізняються 

залежно від програми. 

Залежно від 

обраної 

програми 

http://irex.ua/ua
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/youth/erasmus_mundus_uk.htm
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№ Назва 

фонду/організації, 

країна, веб-сайт 

Назва програми, умови 

програми, тривалість, 

фінансування/стипендії 

Цільова аудиторія Умови надання 

фінансування 

Термін 

подання заяв 

/delegations/ukraine/

projects/youth/erasm

us_mundus_uk.htm  

1-2 роки. Стипендії є 

індивідуальними та 

надаються на конкурсній 

основі. Фінансується 

навчання, проїзд, медичне 

страхування та щомісячна 

стипендія (розмір залежить 

від країни). 

  Еразмус Мунудус, Дія 1 

(докторантура) 

Стипендія для навчання на 

PhD програмі. Тривалість: 

максимально 3 роки. 

Стипендії є індивіду-

альними та надаються на 

конкурсній основі. 

Фінансується навчання, 

проїзд, мед. страхування та 

щомісячна стипендія. 

Науковці, що мають ступінь 

магістра. 

Вільне володіння мовою, якою 

викладається обрана програма, 

детальний проект 

дослідження. 

Залежно від 

обраної 

програми 

  Еразмус Мундус, дія 2 

(програми мобільності). 

Стипендія для участі в 

навчальних проїздках до 

країн Європейського 

Союзу, навчальних курсах 

та семінарах за програмами 

консорціумів. Стипендії є 

індивідуальними та 

надаються на конкурсній 

основі. Фінансується 

проїзд, добові, медичне 

страхування та реєстрація 

на навчальні курси. 

Студенти бакалаврату та 

магістратури, аспіранти, 

докторанти, викладачі, 

працівники ВНЗ. 

Документи до подання: 

заповнена он-лайн аплікаційна 

форма, окрема для кожної 

програми. Інші вимоги 

визначені на сайтах окремих 

програм. 

Залежно від 

обраної 

програми 

 


