
Інформація про діючі програми / конкурси міжнародної технічної допомоги  
(квітень 2018 р.) 

 
Донор 

 
Форма 

надання/вигляд 
допомоги 

Заявники Терміни  
Умови співпраці 

Додаткова інформація 

Конкурс пропозицій 
з підвищення 
екологічності 
популярних 
українських 
фестивалів goGreeen 

Агентство США з 
міжнародного 
розвитку (USAID) 

пакт планує 
підтримати до 7 
фестивалів. 
Максимальна сума 
фінансування цього 
ЗНП становить  
200 000 дол. США 

офіційно 
зареєстрована 
неприбуткова 
організація або 
підприємство 
(організатори 
фестивалю) з усіх 
регіонів України з 
усталеною 
організаційною 
структурою та 
операційним 
можливостями 

6 квітня  
2018 р. 

підтримка ініціатив 
неприбуткових організацій або 
організаторів масштабних 
фестивалів, що зосереджуються 
на підвищенні інклюзивної та / 
або екологічної обізнаності 
громадян, забезпеченні більш 
доступної та / або екологічно 
відповідальної інфраструктури 
фестивалів та позитивному 
впливу на поведінку відвідувачів 

https://gurt.org.ua/news/grants/44122/ 
 

Грантова програма 
«Creating Hope in 
Conflict: A 
Humanitarian 
Grand Challenge» 

Агентство США з 
міжнародного 
розвитку (USAID) 

250 000 кан.дол. передбачено для 
найуразливіших та 
найбільш важких 
людей, які зазнали 
впливу 
гуманітарних криз, 
викликаних 
конфліктами. Ці 
інновації 
передбачатимуть 
зв'язок з приватним 
сектором та 
залучення 
постраждалих 
громад для 
забезпечення 
безпечної питної 
води та санітарії, 
енергопостачання, 
збереження 
життєвої інформації 
чи постачання 
медичних послуг та 
надання послуг, 
спрямованих на 

9 квітня  
2018 р. 

мета програми – заохочувати та 
допомагати у реалізації 
новаторських рішень, що 
дозволять поліпшити життя 
людей, які постраждали від 
конфліктів та спричинених ними 
гуманітарних криз 

https://gurt.org.ua/news/grants/43777/ 
 



допомогу людям, які 
постраждали від 
конфліктів 

Грант 
Проекту USAID «Під
тримка аграрного і 
сільського розвитку» 
для ОТГ 

 

Проект планує 
надати 1 (один) 
грант, що не 
перевищує 19 млн. 
грн., в рамках цього 
ЗПЗ. Остаточна сума 
гранту буде залежати 
від грантової 
діяльності та 
результатів 
переговорів. Вона 
буде визначена на 
основі кошторису, 
розробленого 
заявником для 
виконання 
запропонованого 
проекту з 
урахуванням 
фактичної 
спроможності 
заявника та 
потенційного ефекту 
від провадження 
діяльності, що 
фінансуватиметься 
за рахунок коштів 
гранту 

Українське 
недержавне 
підприємство чи 
організація, яка 
здійснює діяльність 
у сфері землеустрою 
та планування 
території та 
відповідає 
кваліфікаційним 
вимогам 

10 квітня  
2018 р. 

підвищення спроможності ОТГ 
приймати обґрунтовані рішення 
щодо управління земельними 
ресурсами, врегулювання питань 
управління земельними 
ресурсами в межах об’єднаних 
територіальних громад, обсягів 
та сутності землевпорядних 
робіт та процедур розробки, 
погодження, затвердження і 
реалізації документації із 
землеустрою, розробки 
пропозицій, залучення 
додаткових інвестицій та/або 
кредитів для впровадження 
проектів (в тому числі 
інвестиційних 
інфраструктурних) розвитку 
об’єднаних територіальних 
громад на основі 
партисипативного лідерства та 
державно-приватного 
партнерства, поширення досвіду 
управління земельними 
ресурсами ОТГ та впровадження 
інвестиційних інфраструктурних 
проектів на інші громади 
України 

https://gurt.org.ua/news/grants/44066/ 
 

Гранти на 
запобігання та 
розв’язання 
конфліктів 
у громадах 

Міжнародний фонд 
«Відродження» 

до 400 тис. грн.  громадські 
організації, 
громадські спілки, 
органи 
самоорганізації 
населення (ОСНи) 
та благодійні фонди, 
які мають 
щонайменше 
трирічний досвід 
практичної роботи у 
сфері розвитку 
місцевої демократії 

10 квітня  
2018 р. 

запобігання та сприяння 
розв’язанню конфліктів на рівні 
громад, які можуть 
виникати/виникають при 
реалізації реформи місцевого 
самоврядування, медичної 
реформи та реформи освіти тощо 

https://gurt.org.ua/news/grants/44322/ 
 



та / чи медіації 
конфліктів у 
громадах 

Конкурс від 
Посольства США на 
фінансування 
проектів, що 
стосуються захисту 
прав людини 
вразливих або 
соціально 
незахищених осіб 
 

25 000 дол. США неприбуткові та 
неурядові організації 

13 квітня  
2018 р. 

підтримує проекти, які сприяють 
демократичним перетворенням і 
побудові громадянського 
суспільства в Україні 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-
uk/democracy-grants-uk/ 
 

Грант від 
Міжнародного фонду 
культурного 
різноманіття (IFCD) 

 

100 000 дол. США державні органи та 
установи з країн-
претендентів; 
неурядові організації; 
міжнародні неурядові 
організації 

16 квітня  
2018 р. 

сприяння сталому розвитку та 
зниженню рівня бідності у 
країнах, що розвиваються. IFCD 
інвестує в проекти, які ведуть до 
структурних змін через 
зміцнення інфраструктури, 
підтримують регіональні 
культурні індустрії та ринки у 
країнах, що розвиваються 

https://gurt.org.ua/news/grants/43947/ 
 

Конкурс на 
реалізацію проектів у 
рамках здійснення 
обмінів молоддю 
України та Литви 

 

на проведення 
конкурсу проектів 
цього року у 
Державному 
бюджеті України 
передбачено 1 млн. 
грн. 

неприбуткові 
організації, які 
працюють з молоддю, 
зокрема: 

- інститути 
громадянського 
суспільства; 

- установи, які 
працюють з молоддю. 

 

20 квітня  
2018 р. 

поширення європейських 
цінностей серед молоді, обмін 
досвідом європейської та 
євроатлантичної інтеграції, 
зміцнення співробітництва між 
Україною та Литовською 
Республікою в рамках 
Європейського Союзу, Ради 
Європи, ОБСЄ та НАТО; 
діяльність щодо визнання, 
підтримки та просування 
спільної історичної та 
культурної спадщини серед 
молоді, розповсюдження 
цінностей та програм ЮНЕСКО 
та інших інституцій Організації 
Об'єднаних Націй, відзначення 
70-річчя Загальної декларації 
прав людини 

https://gurt.org.ua/news/grants/44561/ 
 

Конкурс грантів 
«ЗМІ за 
проєвропейські зміни 

375 000 гривень 
(оптимальний 
бюджет проекту 200 

ЗМІ, які: офіційно 
зареєстровані як 
юридичні особи в 

24 квітня  
2018 р. 

створення і розвиток потенціалу 
регіональних ЗМІ для 
висвітлення питань, пов'язаних з 

http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5338 
 



в Україні» 
 

000 – 300 000 
гривень, в 
залежності від типу 
ЗМІ, менше 
фінансування дасть 
переможцям 
додаткову 
можливість 
подаватися на 
продовження проект
у 

Україні не менше 1 
року; мають 
щонайменше річний, 
бажано – трирічний 
досвід роботи; мають 
спроможність 
впроваджувати 
грантові проекти та 
звітуватися за ними. 
Також у конкурсі 
можуть брати участь 
регіональні ЗМІ всіх 
типів (окрім 
державних): інтернет, 
друковані та 
електронні ЗМІ 
(телебачення та радіо), 
а також конвергентні 
ЗМІ, що поєднують 
кілька типів 

відносинами України та 
Євросоюзу, впровадження УА, 
інших зобов’язань України перед 
ЄС, для інформування 
суспільства про сутність 
європейської інтеграції та 
європейських цінностей, а також 
для просування реформ в 
регіональному вимірі, 
забезпечення провідних 
регіональних ЗМІ фінансовою 
спроможністю для сталого 
висвітлення європейської 
тематики, сприяння публічному 
обговоренню та підвищення 
інформованості громадськості 
про теми, пов’язані із ЄС, на 
місцевому, регіональному та 
міжрегіональному рівнях 

Набір молодих 
лідерів на участь в 
програмі EUVP 

 

подорожі та добові 
витрати 
покриваються 
EUVP 

-політики – члени 
національних та 
регіональних 
парламентів, партійні 
посадовці та радники 
політиків; державні 
посадовці, зокрема ті, 
хто працюють у сфері, 
дотичної до питання 
ЄС; 
-представники медіа;  
-вчені/аналітичні 
центри; 
-громадські 
активісти / 
профспілки. Ті, що 
займаються захистом 
прав, зокрема жінок, 
навколишнього 
середовища 

25 квітня  
2018 р. 

 

вікова група учасників: 30-40 
років. 
Учасники EUVP повинні вільно 
володіти хоча б однією з мов ЄС. 
Базові знання інституцій ЄС та їх 
функціонування вітаються. 
 

 

https://www.prostir.ua/?grants=nabir-molodyh-lideriv-

na-uchast-v-prohrami-euvp 

 
 
 

Європейський 
конкурс 
соціальних інновацій 

 

50 000 євро особи, групи осіб та 
організації у 
Євросоюзі та країнах, 
що беруть участь у 

27 квітня  
2018 р 

конкурс закликає всіх європейців 
вирішувати проблеми, які 
впливають на наше суспільство 

https://gurt.org.ua/news/grants/44570/ 



програмі 
Європейської 
програми "Горизонт 
2020" 

Конкурс ініціатив 
карпатських громад 

 250 тис. грн. 
Власний внесок не 
менше 20 % 

органи місцевого 
самоврядування, орга
ни самоорганізації 
населення, громадські 
організації, благодійні 
фонди 

1 травня  
2018 р. 

транскордонне співробітництво; 
популяризація історико-
культурної спадщини; 
збереження природної 
спадщини; розвиток 
інформаційно-комунікаційних 
технологій 

http://euroregionkarpaty.com.ua/2010-05-08-09-04-

17.html 

Спільна Операційна 
Програма «Румунія-
Україна 2014-2020» 
(ІІ Конкурс) 
 
Європейська Комісія 

до 1 млн. євро -    юридичні особи;  
- державні органи, 
органи публічного права 
або некомерційні 
організації; 
- установи, які 
становлять суспільний 
інтерес чи працюють з 
конкретною метою 
задоволення потреб, 
що можуть належати 
до однієї з наступних 
груп: 
національні, 
регіональні та місцеві 
організації, які 
здійснюють свою 
діяльність у сфері 
відповідної до 
пріоритетів Програми; 
напівдержавні 
установи, такі як 
асоціації регіонального 
розвитку, науково-
дослідні інститути і 
університети; 
регіональні та місцеві 
об'єднання 
підприємств 
(наприклад, торгово-
промислова палата, 
спілка); професійні 
організації; 

3 травня 
2018 р. 

підтримка освіти, наукових 
досліджень, технологічного 
розвитку та інновацій, 
заохочення місцевої культури та 
збереження історичної 
спадщини, покращення 
доступності регіонів, розвиток 
транспортних та комунікаційних 
мереж та систем, спільні 
проблеми у сфері безпеки та 
безпеки 

 

 

http://www.ro-ua.ro-ua-md.net 



регіональні, місцеві та 
повітові органи 
самоврядування та їх 
організації, що діють 
як юридичні особи, 
регіональні ради;  
недержавні суб'єкти: 
неурядова організація, 
організація, що 
представляє 
національні та \ або 
етнічні меншини 

Спільна Операційна 
Програма «Румунія-
Україна 2014-2020» 
(І Конкурс) 
 
Європейська Комісія 

не менше      1 млн. 

євро 
-    юридичні особи;  

- державні органи, 
органи публічного права 
або некомерційні 
організації; 
- установи, які 
становлять суспільний 
інтерес чи працюють з 
конкретною метою 
задоволення потреб, 
що можуть належати 
до однієї з наступних 
груп: 
- національні, 
регіональні та місцеві 
організації, які 
здійснюють свою 
діяльність у сфері 
відповідної до 
пріоритетів Програми; 
напівдержавні 
установи, такі як 
асоціації регіонального 
розвитку, науково-
дослідні інститути і 
університети; 
регіональні та місцеві 
об'єднання 
підприємств 
(наприклад, торгово-
промислова палата, 
спілка); професійні 
організації; 

3 травня 
2018 р. 

підтримка освіти, наукових 
досліджень, технологічного 
розвитку та інновацій, 
заохочення місцевої культури та 
збереження історичної 
спадщини, покращення 
доступності регіонів, розвиток 
транспортних та комунікаційних 
мереж та систем, спільні 
проблеми у сфері безпеки та 
безпеки 

 
http://www.ro-ua.ro-ua-md.net 
 
 



регіональні, місцеві та 
повітові органи 
самоврядування та їх 
організації, що діють 
як юридичні особи, 
регіональні ради;  
недержавні суб'єкти: 
неурядова організація, 
організація, що 
представляє 
національні та \ або 
етнічні меншини 

Гранти Фонду 
співпраці 
Центральноєвропейс

ької ініціативи 

 

 

до 15 000 євро державні та приватні 
установи, 
міжнародні/регіональні 
організації  

8 травня  
2018 р. 

підтримка проектів, спрямованих 
на розвиток мобільності та 
нетворкінгу 

https://gurt.org.ua/news/grants/44158/ 
 

Конкурс інновацій у 
праві Innovating 
Justice Challenge 

 

до 20 тис. Євро новатори, що 
працюють в сфері 
правосуддя та права в 
Україні та у всьому 
світі, можуть подати 
онлайн заявку та 
отримати гранти, 
підтримку менторів та 
міжнародний нетворк 

30 травня  
2018 р. 

Гаагський Інститут Інновацій  у 
Праві (HiiL) пропонує гранти та 
бізнес підтримку для новаторів 
у праві 

https://gurt.org.ua/news/grants/44435/ 
 

Гранти Фонду ЄЕЗ 
та Норвегії для 
регіональної співпра
ці 

 

15 млн.євро суб'єкти повинні 
подати заявку як 
консорціум, що 
складається з суб'єктів 
господарювання з 
мінімум трьох країн 

1 липня  
2018 р. 

Фонд ЄЕЗ та Норвегії надає 
гранти на розвиток регіональної 
співпраці. Підтримка 
інклюзивного діалогу та 
зміцнення транскордонних та 
транснаціональних мереж, 
розбудови спроможності, обміну 
знаннями та обміну політикою 
для прискорення інновацій; 
розвиток структур стійкого 
співробітництва між бізнес-
сектором, державним сектором, 
цивільним сектором та 
академічними колами; та 
зобов'язання, що сприяють 
підвищенню ефективності 

https://gurt.org.ua/news/grants/43171/ 
 



розробки політики та реагування 
на спільні європейські проблеми 

Європейська 
молодіжна фундація 
надає гранти 
для НУО 
 

не зазначено міжнародні, 
національні, 
регіональні або місцеві 
НУО чи мережі та інші 
неурядові структури, 
зорієнтовані на роботу 
з молоддю 

дедлайни 
залежать від 
видів грантів 

Проекти повинні бути 
спрямовані на: 

 - зміцнення миру і 
співробітництва; 

 - сприйння тіснішій співпраці та 
взаєморозумінню між молоддю; 

 - заохочення обміну 
інформацією; 

 - стимул взаємодопомоги. 

http://www.coe.int/en/web/european-youth-
foundation/who-we-are 
 

Постійно діючі гранти/конкурси 
Посольство США в 
Україні  
Фонд сприяння 
демократії  
 

максимальна сума - 
24,0 тис.дол. США, 
середні суми грантів 
- від 5,0 до 15,0 тис. 
дол. США 

неприбуткові та 
неурядові організації 

постійно 
діючий 
конкурс 

гнучкий механізм фінансової 
підтримки унікальних та 
перспективних проектів, 
особливо таких, що сприяють 
розвитку спроможності та 
самозабезпечення НДО в Україні  

http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democr
acy.html 
 

Грантова програма 
короткострокових 
ініціатив 
громадських 
організацій 
 
В рамках Програми 
сприяння 
громадській 
активності 
«Долучайся!» 
(USAID) 

до 20 тис.дол.США офіційно зареєстровані 
організації 
громадянського 
суспільства з усіх 
регіонів України. 
В рамках цього 
конкурсу Пакт не може 
надавати гранти 
підприємствам, 
політичним партіям, 
державним 
інституціям, 
релігійним 
організаціям або 
фізичним особам; 
Орієнтовна тривалість 
гранту: 1-9 місяців 

постійно 
діючий 
конкурс 

ключові демократичні реформи 
та імплементація таких 
наскрізних тем, як: сприяння 
євроінтеграції; боротьба з 
корупцією; децентралізація; 
прозоре та підзвітне врядування 
(включаючи періоди виборчих 
кампаній); інклюзивний 
розвиток осіб з інвалідністю, 
внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО), представників ЛГБТІ 
спільноти (лесбійок, 
гомосексуалістів, бісексуалів, 
трансгендерних осіб та осіб 
інтерсекс), молоді та інших 
вразливих груп. 
Заходи та види діяльності 
можуть включати наступні 
сфери (не обмежуючись ними): 
реагування на непередбачувані 
виклики під час розробки 
політик; міжрегіональні обміни; 
організація заходів та участь у 
заходах; ініціативи громад та 
мобілізація громадян для участі 
у заходах; 

http://gurt.org.ua/news/grants/40828/ 



заходи спрямовані на боротьбу з 
корупцією; молодіжні ініціативи 
та студентське самоврядування 

Правозахисний 
центр «Поступ» в 
рамках проекту 
«Побудова системи 
захисту жертв 
порушення прав 
людини в Криму та 
на Сході України» за 
підтримки 
Представництва 
Європейського 
Союзу 
 

максимальний обсяг 
фінансування – 2,0 
тис. євро (в 
екстрених випадках, 
сума може бути 
збільшена) 

- члени громадських 
організацій та 
ініціатив, 
активістських груп;  
 - журналісти;  
 - лідери і члени 
органів самоорганізації 
населення;  
 - жертви тортур, 
жорстокого 
поводження та члени 
їх сімей;  
 - люди, що 
продовжують роботу в 
зоні конфлікту, а також 
люди, що виїхали із 
зони конфлікту і 
допомагають у його 
вирішенні (перелік не  
вичерпний)  

постійно 
діючий 
конкурс 

програма грантів допомоги для 
активістів та правозахисників 
 

http://gurt.org.ua/news/grants/23502/ 
 

Конкурс малих 
проектів, 
орієнтованих на 
діяльність 
громадських 
організацій 

Швейцарське бюро 
співробітництва 
(ШБС) в Україні 

 

100 тис. – 
600 тис. грн 

 

зареєстровані 
українські неурядові 
організації з 
адекватною 
організаційною 
структурою і 
належним фінансовим 
досвідом. У 
виняткових випадках 
комерційні, урядові 
або міжнародні 
організації можуть 
також розглядатися 

гранти 
надаються 
постійно 

• Здоров’я; 
Місцеве самоврядування та 
децентралізація; Розвиток 
торгівлі, розвитку малих та 
середніх підприємств (МСП); 
Стала енергетика, вода, 
навколишнє середовище, 
містобудування; Соціальні 
послуги; Реагування на наслідки 
конфлікту; Законності, 
справедливості; 
Культурні заходи 

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/ho
me/vertretungen/kooperationsbuero.html 
 

Міжнародний 
Вишеградський 
Фонд  
(малі, стандартні і 
стратегічні гранти) 

від 6,0 до 40,0 тис. 
євро 

неурядові організації, 
організації 
громадянського 
суспільства, 
муніципалітети та 
місцеві органи влади, 
школи та університети, 
приватні компанії, 

1 березня 
1 червня 
1 вересня 
1 грудня 
15 березня 
15 вересня 
 

культурне співробітництво, 
науковий обмін та дослідження, 
освіта, молодіжні обміни, 
транскордонне співробітництво, 
просування туризму 
(мають бути залучені партнери 
щонайменше, трьох країн 
Вишеградської групи: Чехія, 

http://visegradfund.org/grants/small-grants/ 
 
 



окремі громадяни, за 
умови, що проекти 
пов'язані з регіоном V4 
і подальшим 
розвитком 
співробітництва між 
партнерами по проекту  

Угорщина, Польща та 
Словаччина) 

Посольство США в 
Україні  
Фонд розвинутих 
українських ЗМІ 
 

24,0 тис.дол. США журналісти, 
представники медіа 
 

проходить на 
постійній 
основі і не має 
кінцевого 
терміну 

підвищення якості 
журналістської освіти; 
покращення професійних 
стандартів серед журналістів 
створення сприятливого 
середовища для розвитку 
українських медіа; 
сприяння співпраці між ЗМІ, 
неурядовими організаціями та 
державними інституціями 

http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/media.h
tml 
 

Європейський фонд 
підтримки демократії 

Тривалість проектів 
та суми грантів 
визначаються 
індивідуально 
(від 10 000 до 150 
000 євро) 

організації, 
неформальні 
платформи та окремі 
активісти, діяльність 
яких спрямована на 
розвиток і зміцнення 
демократичного 
громадянського 
суспільства 

не зазначено розвиток і зміцнення 
демократичного громадянського 
суспільства у країнах, охоплених 
Європейською політикою 
сусідства. Передусім увага 
звертається на проекти, котрі не 
мають шансів на здобуття 
підтримки з інших джерел 

http://gurt.org.ua/news/grants/36114/ 
 

МЗС Японії  
«Програма 
Кусаноне» 

кожна заявка на 
отримання допомоги 
розглядається в 
окремому порядку  

неурядові організації, 
лікарні, науково- 
досліджувальні 
інститути, інші 
неприбуткові 
організації  

постійно 
діючий 
конкурс 

допомога надається після 
дослідження та оцінки кожної 
заявки 
 

http://www.ua.emb-
japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf 
  

Навчальні/Стипендіальні програми 
Спеціальна 
американська 
програма ділових 
стажувань SABIT 

деталі за посиланням менеджери середньої 
та вищої ланки, вчені і 
інженери країн СНД 

залежить від 
обраної галузі 
 

деталі за посиланням http://www.sabitprogram.org/index.php?option=cal
endar&Itemid=73 
 

Boehringer Ingelheim 
Fonds у Німеччині 

оплачується проїзд, 
проживання та 
навчання.  
Візит до 3 місяців. 

молоді дослідники-
біомедики 

постійно 
діючий 

запрошуються дослідники, які в 
даний час проводять 
експериментальний проект у 
галузі базових біомедичних 
досліджень і хотіли б 
продовжити короткострокове 
дослідницьке перебування або 

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



відвідати практичний курс до 3-х 
місяців 

Стипендійний 
конкурс на навчання 
на Магістерській 
програмі Школи 
права УКУ 
 

повна та річна 
стипендії 
покривають 90% 
вартості навчання за 
півтора року або за 
рік відповідно 

особи, які вже 
отримали освітньо-
кваліфікаційний рівень 
«бакалавр», 
«спеціаліст» або 
«магістр» за 
спеціальністю 081 
«Право» або 293 
«Міжнародне право», 
або ж ті, хто завершує 
навчання на  
бакалавраті з 
відповідних 
спеціальностей у 
червні 2018 року 

10 квітня 
2018р. 

метою магістерської програми 
єпідготувати повністю 
адаптованого досамостійної 
практичної роботи на 
ринкуюридичних послуг 
випускника, який маєналежне 
розуміння ціннісної складової 
юридичної професії 

https://www.prostir.ua/?grants=stypendijnyj-
konkurs-na-navchannya-na-mahisterskij-prohrami-
shkoly-prava-uku 
 

Спеціальна 
студентська 
стипендійна програм
а 

(Наукове товариство 
імені Шевченка в 
США) 

стипендія в сумі 
$2000 впродовж 
одного навчального 
року 

перспективні 
українські студенти, 
які втратили рідних під 
час Євромайдану та 
війни на сході України 
або мають статус 
внутішньо 
переміщених осіб 

15 квітня 
2018 р. 

стипендія розрахована на 
талановитих студентів, 
які опинилися в складній 
життєвій ситуації через втрати 
чи вимушені переселення. 
Стипендійна програма 
Наукового товариства імені 
Шевченка в США ставить собі за 
мету допомогти талановитим 
молодим людям подолати їх 
життєві труднощі заради 
майбутньої перспективи, 
можливостей та 
професійної реалізації 

https://gurt.org.ua/news/grants/43830/ 
 

Стипендії імені 
Роберта Боша в 
аналітичному центрі 
«Чатем 
Хаус» (Лондон) 

 

2340 фунтів 
стерлінгів/місяць 

особи зі ступенем 
бакалавра або магістри  

29 квітня 
2018 р. 

Королівська Академія лідерства 
та міжнародних відносин надає 
стипендії від Академії Роберта 
Боша на дослідження в 
аналітичному центрі «Чатем 
Хаус» 

https://gurt.org.ua/news/grants/44309/ 
 

Програма імені 
Фулбрайта оголошує 
конкурс стипендій на 
навчання у США 

 

деталі за посиланням студенти старших 
курсів, випускники 
ВНЗ 

16 травня  
2018 р. 

надає стипендії на навчання в 
американських університетах від 
одного до двох років на здобуття 
ступеня магістра 

https://gurt.org.ua/news/grants/43736/ 
 



 
Перелік посилань іноземних дипломатичних представництв в Україні (потенційних в наданні грантів): 

 
1. Посольство Австралії в Україні http://ukraine.embassy.gov.au/kyiv/home.html 
2. Посольство Австрії в Україні https://www.bmeia.gv.at/botschaft/kiew.html 
3. Посольство Королівства Бельгія в Україні http://diplomatie.belgium.be/en 
4. Посольство Сполученого Королівства 

Великої Британії та Північної Ірландії в 
Україні 

https://www.gov.uk/government/world/ukraine 
 

5. Посольство Канади в Україні http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/index.aspx?view=d&lang=eng 
6. Посольство Королівства Нідерланди в 

Україні 
http://www.netherlands-embassy.com.ua/ 

7. Посольство Королівства Норвегія в 
Україні 

http://www.norway.com.ua/ 

8. Посольство Фінляндської Республіки в 
Україні 

http://www.finland.org.ua/Public/Default.aspx 

9. Посольство Франції в Україні 
 

http://www.ambafrance-ua.org/Konkurs-proektiiv-2016 
 

10. Посольство Швейцарської Конфедерації в 
Україні 

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/botschaft.html 

11.  Посольство Королівства Швеції в Україні http://www.swedenabroad.com/ 
12. Посольство Польщі в Україні http://www.kijow.msz.gov.pl/uk/root 
 


