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Гранти, що фінансують мобільність викладацького складу ВНЗ та проведення наукових досліджень  (2016 рік) 

  

№ 
п/п 

Програма / 
Фонд 

Тип гранту Країна 
Цільова 

група 
Мета програми (гранту)/ особливості 

Термін 
дії 

гранту 

Кінцевий 
термін 

подання 
заявок 

1 Програма 
наукового 

співробітництва 
між країнами 

Східної Європи 
та Швейцарії 

“SCOPES” 

Гранти на 
участь у 

конференціях 
(Conference 

Grants (CGs)). 

Швейцарія Науковці Гранти забезпечують фінансування проведення 
конференцій, з метою формування та зміцнення мережі 
науковців зі Східної Європи та Швейцарії, а також пошуку нових 
шляхів міжнародного співробітництва в рамках їх областей 
досліджень. 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_sco_call.pdf 
 

До 7 
днів 

заявки 
приймаються 
постійно до 
кінця 2016 

року 

2 Swiss National 
Science 

Foundation 
(SNSF) 

Короткі 
міжнародні 

візити 
(International 
Short Visits) 

Швейцарія Науковці Грант надає фінансування поїздки для науковців, які хочуть 
співпрацювати з дослідниками в Швейцарії. В ході візиту, 
повинен реалізовуватись невеликий спільний дослідницький 
проект. 

http://www.snf.ch/en/funding/careers/international-short-
visits/ 

Від 1 
тижня 
до 3-х 

місяців 

Заявки 
приймаються 

постійно 

3 Swiss National 
Science 

Foundation 
(SNSF) 

Міжнародні 
дослідницькі 

семінари 
(International 
Exploratory 
Workshops) 

Швейцарія Аспіранти,  
молоді 
вчені 

Семінари дають можливість науковцям розвивати 
міжнародні зв’язки та організовувати спільні дослідження з 
швейцарськими колегами. Організовує семінар швейцарська 
сторона. Грант надає фінансування для не більше 10 учасників 
семінару з-за кордону. 

http://www.snf.ch/en/funding/science-
communication/international-exploratory-workshops 

Від 2-х 
до  

5-ти 
днів 

Заявки 
приймаються 

постійно 

4 Fulbright Faculty 
Development 

Program 

Проведення 
досліджень 

США Викладачі, 
аспіранти, 

дослідники, 
керівники 

ВНЗ 

Упродовж академічного року учасники Програми 
проводять індивідуальні дослідження; знайомляться з 
актуальними надбаннями американських університетів у 
плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів та їх 
викладанні; беруть участь у наукових конференціях та 
семінарах. Програма не передбачає здобуття наукового 
ступеня, але надає можливість стипендіатам відвідувати 
семінари та лекції в якості вільних слухачів. 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html 

Від 6-
ти до  
9-ти 

місяців 

01.11 
щорічно 
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5 Fulbright 
Scholar 

Program 

Проведення 
досліджень 

США Кандидати 
та доктори 

наук, 
аспіранти, 

дослідники 

Програма дає можливість провести дослідження, встановити 
професійні контакти з американськими колегами і науковцями з 
інших країн. 

Програма не передбачає здобуття наукового ступеня. 
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html 

Від 3-х 
до  

9-ти 
місяців 

15.10 
щорічно 

6 Конкурси в 
рамках 

програми 
Erasmus+ 

Освітні 
проекти 

ЄС Студенти, 
викладачі 

 
 
 
 

Для учасників з України можлива участь у таких компонентах 
програми: 

1. International credit mobility of individuals 
2. Erasmus Mundus Joint Master Degrees 
3. Capacity Building (ex-Tempus) 
4. Support to policy dialogue 
5. Jean Monnet 
6. Mobility for young people and youth workers (field of youth) 

 
Офіційний документ програми: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf 
 
Офіційний ресурс програми: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 
 

2-3 
роки 

Кінцеві 
терміни 

визначені 
окремо для 

кожного 
конкурсу 

7 Конкурси в 
рамках 

програми 
Horizon 2020 

Наукові 
дослідження 

ЄС Аспіранти, 
науковці 

Офіційний ресурс програми: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

 
Портал учасників програми: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/hom
e.html 
 

1-3 
роки 

Кінцеві 
терміни 

визначені 
окремо для 

кожного 
конкурсу 

http://dip.tntu.edu.ua/calls.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html
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8 Національна 
стипендіальна 

програма 
Словацької 
Республіки 

Мобільність Словацька 
Республіка 

Студенти, 
аспіранти, 
викладачі, 
дослідники 

і митці 

Заявки подаються в режимі он-лайн на сайті www.stipendia.sk. або 
ж на www.scholarships.sk. 
Контактні особи:  
1. Сильвія Котулічова (Silvia Kotulicovа) silvia.kotulicova@saia.sk – 
для претендентів з постійним місцем проживання в CP;  
2. Лукаш Марцін (Lukas Marcin) lukas.marcin@saia.sk – для 
іноземних претендентів. 
 
Деталі щодо конкурсу Ви можете отримати за посиланнями: 
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%
BD%D0%B8/2016/02/10/informaczijnij-byuleten.pdf 
www.stipendia.sk 
www.scholarships.sk 

- 30 квітня 
2016 року 

 
31 жовтня 
2016 року 

9 Конкурс 
спільних 

українсько-
німецьких 
науково-

дослідних 
проектів для 
реалізації у 
2017-2018 

роках 

Наукові 
дослідження 

Україна, 
Німеччина 

Науковці, 
дослідники 

Конкурс відкритий для наукових організацій, науково-дослідних 
груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ і 
підприємств обох країн. 
 
До участі у конкурсі приймаються проекти за такими пріоритетними 
напрямами: 

 біотехнології; 
 технології з ефективного використання ресурсів та енергії, 

сталі екологічно чисті технології; 
 наукові дослідження в сфері охорони здоров'я та медичної 

техніки; 
 інформаційні та комунікаційні технології; 

нанотехнології, нові матеріали і технології виробництва. 
 
Деталі щодо конкурсу Ви можете отримати за посиланням: 
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%
BD%D0%B8/2016/04/18/2-informacziya-pro-konkurs.doc 
 

1-2 
роки 

3 червня 
2016 року 

http://dip.tntu.edu.ua/calls.html
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10 Конкурс 
інноваційних 

проектів 
Hackathon 
Bridge 2.1 

Дослідницькі 
проекти 

Україна, 
Польща, 
Молдова 

Студенти, 
науковці, 

дослідники 

Hackathon Bridge 2.1 – конкурс інноваційних проектів, 
спрямований на підтримку молодих, творчих та активних людей з 
Польщі, України та Молдови, щоб допомогти їм зробити свої ідеї 
реальними. 
 
У рамках конкурсу можна пропонувати ідеї для двох чи трьох сфер 
одразу:  

 Бізнес, 
 Суспільство 
 Культура 

 
Взяти участь в конкурсі зможуть молоді люди до 35 років, які 
створять команди, учасником якої буде принаймні 1 представник 
будь-якої з 2-х названих країн (Польща+Україна, 
Україна+Молдова, Молдова+Польща). Команди матимуть 
можливість відвідувати наші підготовчі тренінги з управління 
проектами в трьох країнах. 
 
Деталі щодо конкурсу  Ви можете отримати за посиланнями: 
http://hackathonbridge.com/ 
https://biggggidea.com/opportunities/hackathon-bridge-21/ 
 

- 30 квітня 
2016 року 

11 Конкурс 
наукових 
проектів в 

рамках 
програми 

NATO "Science 
for Peace and 

Security" 

Наукові 
дослідження 

- Науковці Програма передбачає фінансування проектів за визначеними 
пріоритетними напрямками: 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/85291.htm 
 

Заявка готується спільно представниками держави-члена NATO та 
держави-партнера NATO. 
 

Деталі щодо механізмів та видів грантової підтримки:  
http://www.nato.int/cps/en/natohq/87260.htm 
 

Аплікаційні форми: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/87129.htm 

До 4-х 
років 

15 травня 
2016 року 

http://dip.tntu.edu.ua/calls.html
http://hackathonbridge.com/
https://biggggidea.com/opportunities/hackathon-bridge-21/
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12 XXVI Східна 
літня школа у 

Варшаві 

Лекції, 
семінари, 

наукові 
поїздки 

Польща Випускники
ВНЗ, 

науковці 

Школа призначена для молодих дослідників, випускників вищих 
навчальних закладів, науковців в галузі гуманітарних наук з країн 
Східної Європи, Балкан, Центральної Азії та Кавказу. 
 
Учасники матимуть можливість прослухати курс лекції, взяти участь 
у семінарах, наукових поїздках тощо. 
 
Кандидати мають можливість отримати стипендію на повне або 
часткове покриття витрат для участі у літній школі.  
 
Деталі щодо участі у літній школі: 
http://www.studium.uw.edu.pl/?content/79 
 

21 день 20 травня 
2016 року 

13 Стипендії для 
візитів 

науковців у 
Туреччину 

Участь у 
семінарах, 

конференції, 
лекціях, 
наукові 

дослідження 

Туреччина Науковці Стипендії фінансують такі види візитів: 
 короткострокові (до 1 місяця); 
 довгострокові (до 12 місяців); 
 творчі відпустки (від 3 місяців до 12 місяців). 

 
Деталі щодо можливої діяльності в рамках кожного виду візиту, а 
також вимоги до аплікантів доступні за посиланням: 
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-
researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-
visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave 

1-12 
місяців 

Прийом 
заявок 
триває 

постійно 

14 Конкурс на 
отримання 

Travel Grants 
для молодих 
науковців в 

області 
біомедичних 
досліджень 

Наукові 
дослідження 

Німеччина Науковці http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html 
 

до 3-х 
місяців 

Прийом 
заявок 
триває 

постійно 

http://dip.tntu.edu.ua/calls.html
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15 Стипендії на 
наукові 

дослідження 
в Австрії 

Наукові 
дослідження 

Австрія Науковці Основною метою програми є встановлення міжнародних контактів 
та розвиток наукового потенціалу спільно з австрійськими 
колегами 
 
https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-
programmes/meitner-programme/ 
 

1-2 
роки 

Прийом 
заявок 
триває 

постійно 

16 Стипендії 
уряду 

Китайської 
Народної 

Республіки в 
рамках 

ЮНЕСКО 

Навчання КНР Студенти, 
аспіранти 

Стипендії призначені для студентів і аспірантів, які протягом одного 
року навчатимуться в китайських університетах. 
 
Деталі щодо конкурсу  Ви можете отримати за посиланнями: 
http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescopeo
ples-republic-of-china-the-great-wall-co-sponsored-fellowships-
programme/ 
 

1-2 
роки 

20 травня 
2016 року 

17 Міжнародний 
конкурс 
науково-

дослідницьки
х проектів 
Samsung 

Global 
Research 
Outreach 

(GRO) 

Наукові 
дослідження 

Південна 
Корея 

Науковці Метою конкурсу є проведення спільних фундаментальних і 
прикладних досліджень за найбільш перспективними 
міждисциплінарними темами, орієнтованими на їх реалізацію в 
масовому виробництві, а також сприяння розвитку наукоємних 
технологій. 
 
Детальнішу інформацію про конкурс Ви можете отримати за 
посиланням: 
http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/Page.do?method=main&pa
gePath=01_about/&pageName=gro_overview 
 
Детальнішу інформацію про тематичні пріоритети конкурсу Ви 
можете отримати за посиланням: 
http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/Page.do?method=main&pa
gePath=01_about/&pageName=ag_going 

1 рік 14 червня 
2016 року 
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http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescopeoples-republic-of-china-the-great-wall-co-sponsored-fellowships-programme/
http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/Page.do?method=main&pagePath=01_about/&pageName=gro_overview
http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/Page.do?method=main&pagePath=01_about/&pageName=gro_overview
http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/Page.do?method=main&pagePath=01_about/&pageName=ag_going
http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/Page.do?method=main&pagePath=01_about/&pageName=ag_going
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Програма / 
Фонд 
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Термін 
дії 

гранту 

Кінцевий 
термін 

подання 
заявок 

18 Конкурс 
спільних 

українсько-
французьких 

науково-
дослідних 

проектів для 
реалізації у 

2017‑2018 рр. 

Наукові 
дослідження 

Україна,                 
Франція 

Науковці Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-
дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних 
установ та підприємств обох країн. 
 
До участі у конкурсі приймаються проекти за такими пріоритетними 
напрямками: 

 дослідження з найбільш важливих проблем розвитку 
науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-
політичного, людського  потенціалу для забезпечення 
конкурентоспроможності України у світі та  сталого  
розвитку суспільства і держави; 

 інформаційні та комунікаційні технології; 
 енергетика та енергоефективність; 
 раціональне природокористування; 
 5)науки про життя, нові технології профілактики та 

лікування найпоширеніших захворювань; 
 нові речовини і матеріали; 
 фізика високих енергій. 

 
Особлива увага надаватиметься також проектам, тематики яких 
будуть співпадати із визначеними у Рамковій програмі з наукових 
досліджень та інновацій «Горизонт 2020». 
 
Детальніша інформація про конкурс: 
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%
BD%D0%B8/2016/03/31/2017-2018.doc  
 
Форма заявки: 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%
B8%D0%BD%D0%B8/2016/03/31/2-application-form-en-ukr-
france-2016.doc 

1-2 
роки 

15 червня 
2016 року 

http://dip.tntu.edu.ua/calls.html
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/03/31/2017-2018.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/03/31/2017-2018.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/03/31/2-application-form-en-ukr-france-2016.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/03/31/2-application-form-en-ukr-france-2016.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/03/31/2-application-form-en-ukr-france-2016.doc
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19 Стажування у 
Франції для 

молодих 
українських 
науковців 

Наукові 
дослідження 

Франція Науковці Цей вид стипендій пропонується для молодих українських 
науковців (аспірантів, докторантів, науковців) віком до 35 років, 
робота яких потребує дослідження та/чи тісної співпраці з 
французькою лабораторією (1-2 місяці). 
 
Розмір стипендії -  767 - 1060 євро на місяць. Витрати на транспорт 
за рахунок стипендії не покриваються.  
 
Кандидати, що вже отримували фінансування такого типу за 
останні три роки, не можуть брати участь у конкурсі. 
 
Детальна інформація щодо участі доступна за посиланням: 
http://www.ambafrance-ua.org/Konkurs-2015-roku-Korotkostrokovii 
 

1-2 
місяці 

20 червня 
2016 року 

20 Програма 
стажувань 
німецького 

бізнесу в 
Україні 

Стажування Німеччина Студенти Програма пропонує студентам унікальну можливість отримати 
практичний досвід роботи у провідних компаніях Німеччини 
протягом декількох місяців.  
 
Стипендіати отримують щомісячну фінансову допомогу, і, окрім 
того, компанії покривають витрати на проживання та медичне 
страхування для інтернів. 
 
Термін стажування –  з лютого по червень 2017 року, 3-5 місяців 
 
Інформація щодо вимог до заявників доступна за посиланням: 
http://unistudy.org.ua/internships-in-germany/ 

3-5 
місяців 

6 червня 
2016 року 

http://dip.tntu.edu.ua/calls.html
http://www.ambafrance-ua.org/Konkurs-2015-roku-Korotkostrokovii
http://unistudy.org.ua/internships-in-germany/

