
Грантові програми для молодих вчених, докторантів, аспірантів
№ Назва програми Опис Посилання

1 Гранти Президента
України для

підтримки наукових
досліджень молодих

учених

Гранти Президента України для підтримки
наукових досліджень мoлодих учених надаються
на проведення як нових наукових досліджень, ак і
тих, що є продовженням попередніх досліджень (в
тому числі тих, на проведення яких гранти вже
надавались).
До участі в конкурсі допускаються молоді вчені
віком (на момент подання запиту): доктори наук – до
35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук –
до 30 років. Грошовий розмір гранту складає: для
докторів наук – 30 тис. грн.; для докторантів – 25
тис. грн.; для кандидатів наук – 20 тис. грн. Запити
подаються щороку до 30 березня включно.

https://www.nas.gov.
ua/UA/Competition/
Pages/
Default.aspx?Compe
titionID=004

2 Гранти Президента
України для докторів

наук

Щорічні гранти Президента України для
обдарованої молоді, що надаються з метою
реалізації соціально значущих творчих проектів у
соціальній та гуманітарній сфері.
Щорічно присуджується 60 грантів. Максимальний
розмір кожного гранту не може перевищувати 75
тисяч гривень. Грант може одержати громадянин
України віком до 35 років.

https://www.nas.gov.
ua/UA/Competition/
Pages/
About.aspx?Competi
tionID=003

3 Гранти Президента
України для

обдарованої молоді

Гранти НАН України на реалізацію проектів
науково-дослідних робіт молодих учених НАН
України.
Кожні два роки проводиться конкурс проектів НДР
молодих учених НАН України на здобуття 100
грантів НАН України. Максимальний розмір
кожного гранту не може перевищувати 54 тисяч
гривень. Грант може одержати громадянин України
віком до 35 років.

https://www.nas.gov.
ua/UA/Messages/ne
ws/Pages/
View.aspx?MessageI
D=404

4 Гранти НАН України
на реалізацію

проектів
науково-дослідних

робіт молодих учених
НАН України

Діяльність фонду спрямована на створення
сприятливих умов для максимальної реалізації
інтелектуального потенціалу громадян у сфері
наукової та науково-технічної діяльності на
принципах змагальності та наукового лідерства.
Видами грантової пітримки, яка надається
Національним фондом досліджень України, є:
індивідуальні гранти; колективні гранти;
інституційні гранти.

https://nrfu.org.ua/ab
out-us/the-mission-a
nd-purpose-of-the-fo
undation/

5 Грантова підтримка
Національного фонду
досліджень України у

сфері наукової та
науково-технічної

діяльності

Конкурс спільних українсько-литовських
науково-дослідних проєктів для реалізації у
2022‑2023 рр. Організаторами конкурсу є
Міністерство освіти і науки України, Міністерство
освіти, науки та спорту Литовської Республіки і
Науково-дослідна рада Литви.
Пріоритетні напрями:

Додаткова
інформація на сайті
Міністерства освіти
і науки України:
https://mon.gov.ua/u
a/news/startuvav-kon
kurs-spilnih-ukrayins
ko-litovskih-naukov



-інформаційні та нові виробничі технології (лазерні,
прецизійні, механотронні, робототехнічні, плазмові,
оптоелектронні, сенсорні тощо);
-енергетика та енергоефективність;
-екологія та раціональне природокористування;
-науки про життя, нові технології лікування та
профілактики найпоширеніших хвороб, дослідження
у сфері біотехнології, біоінженерії та генетики;
-нові речовини та матеріали;
-пріоритетні проблеми у сфері соціальних та
гуманітарних наук;
-технології оборонного спрямування.
Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних
груп закладів вищої освіти, наукових установ,
підприємств у статуті яких зазначається діяльність із
проведення наукових досліджень України,  та
науково-дослідних груп установ Литовської
Республіки.

o-doslidnih-proyekti
v-na-2022-2023-roki

6 Конкурс спільних
українсько-литовськи
х науково-дослідних

проєктів

Фонд Берінгер-Інгельхайм щорічно виділяє гранти
для виконання дисертаційних досліджень (PhD)
перспективними молодими ученим,и що
спеціалізуються в галузі фундаментальної
біомедицини. До участі в Конкурсі запрошуються
молоді фахівці не старше 27 років на момент
закінчення прийому заявок, які проживають в
країнах Європейського Союзу і за його межами, що
працюють над дисертацією, яка присвячена
експериментам в галузі фундаментальних
біомедичних досліджень.

Перелік наукових
напрямів,
підтримуваних
Фондом, можна
знайти в
міжнародному
журналі Фонду
FUTURA (див.
архів на сайті
Фонду: http://www.
bifonds.de)

7 Грант на виконання
дисертаційних

досліджень

Реалізація Програми відбувається в рамках
двосеместрового навчання у вищих навчальних
закладах Польщі та 2-4-тижневих професійних
стажувань у державних або приватних установах і
організаціях.
Спеціальності:

● економіка і менеджмент;
● адміністрація / менеджмент (бізнес, НУО,

культура, охорона навколишнього
середовища, охорона здоров’я);

● державне управління (органи державної
влади і самоврядування);

● адміністрування бізнесу;
● політологія і міжнародні відносини;
● політика розвитку і гуманітарна допомога

Термін подання документів: 1 березня щороку.

Детальніше про
умови на сайті:
https://kirkland.edu.p
l/

8 Стипендійна
програма ім. Лейна

Кіркланда (Lane

Програма для молодих науковців має на меті надати
можливості новим талановитим викладачам
Українських ВНЗ для професійного розвитку в
галузі планування навчальних програм, розробки

https://agsci.psu.edu/
international/progra
ms/central-and-easte

http://www.bifonds.de/
http://www.bifonds.de/


Kirkland Scholarship
Program).

навчальних курсів та їх викладанні.
Програма дає можливість молодим науковцям
протягом семестру розширити знання та навики у
їхній галузі спеціалізації через відвідування
семінарів та лекцій та співпрацю із викладачами
Факультету сільського господарства коледжу
сільськогосподарських наук штату Пенсільванія.

rn-europe/wira/defau
lt

9 WIRA. Міжнародна
програма обміну по
дослідженню в
сільськогосподарській
галузі за підтримки
сім’ї Воскобів.

EDUFI Fellowships – це можливість для аспірантів і
дослідників виконати частину своєї роботи у
фінських наукових установах. Гранти виділяються
на всі спеціальності та передбачають дослідження
тривалістю від 3 до 12 місяців. Аплікантам варто
попередньо зв’язатися з приймаючою установою.
Грант: €1 500 щомісячно.

Офіційна
інформація на
офіційному сайті
Національного
агенства освіти
Фінляндії:
https://www.studyinf
inland.fi/

10 EDUFI Fellowships на
дослідження у

Фінляндії

Спеціальності: всі галузі.
Рівень: проведення досліджень.
Розмір гранту:
стипендія в розмірі 2 650 EUR на місяць (для
молодих дослідників), 3 150 EUR на місяць (для
досвідчених  науковців)
додаткова фінансова підтримка для членів родини
Вимоги:
-наявність ступеня кандидата наук
-публікації у зарубіжних журналах
-вибір релевантного, актуального проекту
-знання німецької мови, якщо це необхідно для
успішної реалізації наукового проекту
-згода приймаючої німецької установи на
менторство над аплікантом
-рекомендація
-підтвердження проживання в одній з країн,
громадяни яких можуть брати участь у програмі.

https://www.humbol
dt-foundation.de/en/
apply/sponsorship-pr
ogrammes/georg-for
ster-research-fellows
hip

11 Програма ім. Георга
Форстера для
проведення

досліджень у
Німеччині

Аспіранти будь-якої національності можуть
претендувати на отримання грантів від фундації
“IHS”, які дозволяють покрити частину витрат на
подорож та участь у конференціях.
Дедлайну немає.
Підходить для спеціальностей:
-Гендерні дослідження
-Економіка
-Журналістика
-Медіа та комунікації
-Міжнародні відносини
-Політологія
-Публічне адміністрування
-Соціологія

http://unistudy.org.ua
/ihs-grants/


