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Фінансування наукових 
досліджень 
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OДля студентів і 
випускників 



Фонд Олександра фон Гумбольдта 
(Alexander von Humboldt Foundation) 

• Сприяє академічній співпраці між провідними 
дослідниками і вченими з Німеччини і з-за 
кордону 

• Понад 800 дослідницьких стипендій і премій 
щороку 

• Пропонує стипендії і премії для молодих науковців 
зі ступенем, досвідчених і визнаних на 
міжнародному рівні вчених 

• Велика мережа випускників: більш ніж 25.000 
"Гумбольдтівців" по всьому світу 

www.humboldt-foundation.de

http://www.humboldt-foundation.de/
http://www.humboldt-foundation.de/
http://www.humboldt-foundation.de/


Німецька служба академічних обмінів 

• DAAD - організація, що надає фінансову підтримку для 

міжнародного обміну студентами та науковцями 

• Основні цілі DAAD включають стимулювання молодих 

вчених з-за кордону до навчання або проведення 

досліджень в Німеччині 

• Пропонує індивідуальні гранти мобільності для студентів, 

аспірантів, кандидатів наук і молодих вчених - іноземців 

чи німців 

• 250 програм, які в основному фінансуються Федеральним 

урядом 

www.daad.de/en 

http://www.daad.de/en


Німецький науково-дослідний фонд 

• DFG є центральною, самоврядною організацією в 
галузі науки і досліджень в Німеччині 

• Фінансує науково-дослідні проекти у всіх галузях 
науки в тому числі і в галузі гуманітарних наук 

• Є членом кількох міжнародних наукових 
асоціацій  

• Сприяє міжнародному діалогу, співпраці між 
дослідниками і підтримує формування 
Європейського науково-дослідного простору 

• Пріоритетними завданнями в освіті для DFG є 
підтримка молодих вчених та викладачів 

www.dfg.de/en 

http://www.dfg.de/en


Програми для студентів та випускників 

Стипендії на навчання 

Дозволяє випускникам зі ступенем бакалавра або його еквівалентом 

здобути ступінь магістра за відповідною навчальною програмою. 

Хто може подати заявку? Висококваліфіковані випускники, які 

мають перший ступінь (ступінь бакалавра або еквівалентну 

академічну кваліфікацію). Як правило, на момент подання заявки 

повинно минути не більше ніж шість років з того часу, як аплікант 

закінчив навчання. 

Тривалість стипендії: від 10 до 24 місяців 

Літні курси в університетах Німеччини  

Вивчення мови в одному з мовних університетів Німеччини. 

Хто може подати заявку? Студенти бакалаври або магістри, які 

знаходяться на 3-му курсі навчання (всі дисципліни). 

Тривалість курсів: щонайменше 18 днів 



OДля аспірантів 



Фінансування для аспірантів: 
післядипломні та науково-дослідні школи 

Післядипломні школи 
Післядипломні школи створюються в рамках німецької ініціативи 
German  Excellence. Вони пропонують навчання для успішних PhD 
студентів у чудовому науково-дослідному середовищі (широка наукова 
область, установа з міжнародною репутацією).  
Хто може подати заявку? Успішні PhD студенти та наукові 
співробітники з науковим степенем/молодші наукові співробітники. 
Тривалість: загалом від 3 до 4 років. 
 

Групи підготовки наукових кадрів 
Підтримують іноземних аспірантів, що бажають отримати 
докторський ступінь в рамках структурованої програми досліджень і 
сприяє ранній академічній незалежності. Групи підготовки наукових 
кадрів формуються університетами.   
Хто може подати заявку?  Науковці з вченим ступенем, магістри 
/бакалаври або студенти, які закінчили університет  
прикладних наук. 
Тривалість: 3 роки для здобуття докторського ступеня. 
 



 Фінансування для аспірантів: 
післядипломні та науково-дослідні школи 

Міжнародні науково-дослідні школи імені Гельмгольца та 

післядипломні школи 

Міждисциплінарна післядипломна підготовка разом з університетами. Аспіранти 

набувають ключові знання за межами своєї докторської області для розвитку 

кар'єри в сфері досліджень або в промисловості. Навчання ведеться англійською 

мовою. 

Хто може подавати заявку? Німецькі і іноземні аспіранти з визначними 

науковими досягненнями.  

Тривалість: загалом 3 роки з можливістю продовження 

Післядипломна школа Лейбніца 

Пропонує навчання успішним аспірантам у відмінному науковому середовищі 

(широка наукова область, установа з міжнародною репутацією), дозволяє їм стати 

активними членами своїх академічних і соціальних спільнот. 

Хто може подавати заявку? Успішні PhD студенти з Німеччини і з-за кордону. 

Тривалість: Стипендія на максимальний строк у 3 роки. 

 



 Фінансування для аспірантів: 
післядипломні та науково-дослідні школи 

Міжнародні школи імені Макса Планка (IMPRSs) 

Пропонують випускникам можливість завершити здобуття 
докторського ступеню в рамках структурованих програм, які 
забезпечують відмінні умови для проведення досліджень. 
IMPRSs спільно керуються інститутами та університетами 
Макса Планка, в результаті чого студенти IMPRS мають 
можливість отримувати свої докторські ступені або у 
німецькому університеті або в цих університетах в своїй 
країні. 

 Хто може подавати заявку? Успішні аспіранти з усього 
світу 

Тривалість: 3 роки  



OДля 
аспірантських 

досліджень 

 



Фінансування для аспірантів:  
Індивідуальні гранти 

Науково-дослідні гранти 
Науковий проект в рамках докторської програми. 

Хто може подавати заявку? Вісококваліфіковані випускники з усіх 

дисциплін, які мають диплом магістра, а у виняткових випадках, бакалавра, а 

науковці, що мають ступінь доктора (постдокторські дослідження). 

Тривалість: від 1 до 10 місяців, якщо ступінь доктора здобуто в іноземній 

країні; до 3 років для повного завершення докторської програми в 

Німеччині. 

 

Спільні науково-дослідні центри  
Спільні науково-дослідні центри – довгострокові центри при університеті, в 

яких науковці та дослідники працюють разом в рамках міждисциплінарної 

науково-дослідної програми.  

Хто може подавати заявку? Аспіранти, науковці зі ступенем/молодші 

науковці і старші наукові співробітники. Аплікаційну форму слід направляти 

на координатора спільного науково-дослідного центру на ваш вибір.  

Тривалість: 3 роки. 

 



Фінансування для аспірантів: Індивідуальні гранти 

Дослідницькі стипендії за напрямами:  

космос, авіація, енергетикиа та транспорт 

Науково-дослідний проект в рамках докторської програми, наукові дослідження. 

Хто може подавати заявку? Висококваліфіковані іноземні аспіранти, науковці 

зі ступенем/молодші науковці і старші наукові співробітники. 

Тривалість: 36 місяців для аспірантів; 6 до 24 місяців для постдоків / молодших 

наукових співробітників; 1 до 3 місяців для старших наукових співробітників. 

Тривалість: 36 місяців для аспірантів; від 6 до 24 місяців для науковців зі 

ступенем/молодших науковців; від 1 до 3 місяців для старших наукових 

співробітників. 

Індивідуальні докторські проекти від Інституту Фраунгофера 

Дозволяє аспірантам працювати в чудових проектах в новітніх технологічних 

сферах з найновітнішим обладнанням. 

Хто може подавати заявку? Аспіранти з Німеччини і з-за кордону. Аплікаційну 

форму слід направляти до Інституту Фраунгофера.  

Тривалість: 3 роки з можливістю поновлення. 

 



Фінансування для аспірантів:  
Індивідуальні гранти 

Власна дисертація в центрах Гельмгольца 

Дозволяє випускника здобути докторський ступінь через 

міждисциплінарне післядипломне навчання та науково-дослідну роботу.  

Хто може подавати заявку? Німецькі та іноземні аспіранти з 

визначними науковими досягненнями. 

Тривалість: 3 роки з можливість подовження. 

 

Індивідуальні докторські проекти в  

інститутах Макса Планка 

Дозволяє висококваліфікованим аспірантам проводити докторські 

проекти в рамках науково-дослідної роботи в інституті Макса Планка.  

Хто може подавати заявку? Успішні випускники та аспіранти. 

Тривалість: 3 роки 



OДля 
постдокторських 

досліджень 



Програми для постдокторських досліджень 

Наукові стипендії для постдокторантів від фонду 
Гумбольдта 

Дозволяє науковцям проводити свої власні дослідницькі 
проекти спільно з науковим складом будь-якого науково-
дослідного інституту Німеччини.  

Хто може подавати заявку? Висококваліфіковані 
іноземні дослідники з будь-яких дисциплін, які отримали 
докторський ступінь менш ніж 4 роки тому.  

Тривалість: 5 років (можливе продовження гранту на 2-х 
річний термін ще два рази)  



Програми для постдокторських досліджень 

Дослідницькі гранти 

Науково-дослідні проекти в рамках докторської програми. 

Хто може подавати заявку? Висококваліфіковані випускники з будь-яких 

дисциплін, які мають диплом магістра, а у виняткових випадках бакалавра, 

науковці, що мають ступінь доктора наук (постдокторські дослідження). 

Тривалість: від 1 до 10 місяців якщо ступінь доктора здобуто в іноземній 

країні; до 3 років для повного завершення докторської програми в Німеччині. 

Наукові поїздки  

Іноземні вчені з університетів або дослідницьких інститутів можуть 

виконувати науковий проект у державному вищому навчальному закладі або 

науково-дослідному інституті.  

Хто може подавати заявку? Висококваліфіковані вчені з докторським 

ступенем. Кандидати мають працювати у вищих навчальних закладах або 

науково-дослідних інститутах у своїй країні. 

Тривалість: від 1 до 3 місяців. 



OДля молодших 
керівників 

дослідницької 
групи 

 



Програми для молодших керівників  
дослідницької групи 

Премія ім. Софії Ковалевської 

Дозволяє дослідникам створювати свої власні робочі групи і 
провести 5 років працюючи над високопрофільним, 
інноваційним науково-дослідним проектом у науково-
дослідному інституті за власним вибором в Німеччині. 

Хто може подавати заявку? Успішні молоді вчені з-за 
кордону, які отримали докторський ступінь з відзнакою 
менше ніж 6 років тому. Конкурс відкритий за всіма 
дисциплінами. 

Тривалість: 5 років. 



Програми для молодших керівників  
дослідницької групи 

Гранти від фонду ім. Фраунгофера «Fraunhofer Attract» 

Пропонується суттєве фінансування на проведення досліджень у тісній співпраці з 

промисловістю у сучасних лабораторіях фонду ім. Фраунгофера.  

Хто може прийняти участь? Висококваліфіковані вчені з усього світу, бажано з 

постдокторським досвідом. 

Тривалість: 5  років на формування незалежної в інституті Фраунгофера; за 

умови успішного формування, самостійна робота групи в інституті Фраунгофера 

продовжується. 

Керівник дослідницької групи в інституті Макса Планка 

Товариство Макса Планка пропонує обдарованим молодим вченим і дослідникам 

можливість проводити незалежну наукову роботу через свої дослідницькі групи 

Макса Планка. Кандидати отримують фіксований бюджет для реалізації 

дослідницької програми / формування дослідницької групи інституту Макса 

Планка. 

Хто може взяти участь? Молоді, висококваліфіковані учені і дослідники. 

Тривалість: 5 років (можливість продовження на 2-х річний термін). 



OДля старших 
наукових 

співробітників 



Програми для старших наукових 
співробітників 

 
Наукові стипендії від фонду ім. Гумбольдта для досвідчених 

вчених  

Дозволяє дослідникам проводити власний науково-дослідний проект у співпраці з 

вченими у науково-дослідному інституті на власний вибір в Німеччині. 

ХТО МОЖЕ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ? Зарубіжні вчені з усіх дисциплін, які завершили 

свої докторські дисертації менше, ніж 12 років тому. 

Тривалість: від 6 до 18 місяців, цей строк може бути поділений щонайбільше на 3 

частини. 

Наукова премія ім. Фрідріха Бесселя 

Переможцям надається можливість провести від 6 до 12 місяців співпрацюючи над 

довгостроковим проектом разом з іншими експертами з науково-дослідного інституту 

Німеччини. Перебування у Німеччині можна розділити на декілька періодів.   

Хто може приймати участь? Визнані вчені з будь-яких дисциплін, якіотримали 

докторський ступінь менш ніж 18 роів тому.  

Тривалість: від 6 до 12 місяців. 



Програми для старших наукових 
співробітників 

Програма ім. Хайсенберга (Heisenberg 
Programme) 

Пропонує успішним дослідникам надійну перспективу 
отримання професорського звання. Кандидати повинні 
знайти німецький університет, який має намір 
створити нову професуру і погоджується продовжувати 
фінансування посади після того, як фінансування від 
DFG завершується. 

Хто може подати заявку? Успішні дослідники з 
кваліфікацією, яка дає право на отримання звання 
професора.  

Тривалість: максимум 5 років. 

 



Програми для старших наукових 
співробітників 

Іноземні науковці в інституах Лейбніца  

Дозволяє старшим науковим співробітникам продовжити або 
завершити дослідження в інституті Лейбніца. 

Хто може прийняти участь? Висококваліфіковані іноземні 
вчені. 

Тривалість: залежно від приймаючого інституту, відвідування 
може початися в будь-який момент. 

 

Іноземні науковці в інституах Макса Планка  

Дозволяє зарубіжним вчених проведення незалежних досліджень 
в інституті Макса Планка. 

Хто може прийняти участь? Висококваліфіковані іноземні 
вчені. 

Тривалість: змінюється, відвідування може початися в будь-який 
момент. 

 



Корисна інформація/посилання 
 

1. DAAD Funding Database 

www.funding-guide.de  

2. Research in Germany  

www.research-in-germany.de/funding  

3. EURAXESS Germany Funding Database 

www.euraxess.de/portal/funding_in.html 

4. Higher Education Compass 

http://www.hochschulkompass.de/en.html  

 

http://www.funding-guide.de/
http://www.funding-guide.de/
http://www.funding-guide.de/
http://www.research-in-germany.de/funding
http://www.research-in-germany.de/funding
http://www.research-in-germany.de/funding
http://www.research-in-germany.de/funding
http://www.research-in-germany.de/funding
http://www.euraxess.de/portal/funding_in.html
http://www.hochschulkompass.de/en.html
http://www.hochschulkompass.de/en.html


OПоточні 
конкурси від 

DAAD 



Стипендії для студентів:  
Літні курси 

•  Мовні та краєзнавчі курси 

•  Тривалість 3-4 тижні 

•  Студенти 2-5 курсу, молоді викладачі ВНЗ 

•  Добре знання німецької мови 

•  Частковi стипендiï 850 євро + проїзд, 
медичне страхування 

 Подання заяв – до 20.11.2012  

до DAAD-IC 



Стипендії для студентів та випускників:  
Стипендії на навчання 

•  Навчання в магістратурі в Німеччині 

•  Тривалість до 2 років 

•  Студенти 4 - 5 курсу, випускники, не більше  

  6 років після закінчення навчання 

•  Всі спеціальності 

•  Добре знання німецької / англійської мови 

•  750 євро + проїзд, медичне страхування,    

   інші разові виплати 

 Подання заяв – до 10.11.2012 до DAAD-IC 



Стипендії для студентів / науковців:  
DAAD/OSI 

•  Навчання в магістратурі / аспірантурі  

•  Тривалість 2 - 3 роки 

•  Студенти 4-5 курсу, випускники, аспіранти 

•  Гуманітарні та суспільні науки 

•  Добре знання німецької / англійської мови 

•  750 / 1000 + проїзд, медичне страхування,    

   інші разові виплати 

 

Подання заяв – до 31.10.2012 до DAAD-IC 



Стипендії для студентів / випускників:  
Стипендії університету Віадріна 

•  Навчання в магістратурі в університеті Віадріна,  

   м. Франкфурт-на-Одері 

•  Тривалість 2 роки 

•  Студенти 4-5 курсу, випускники 

•  Право, економіка, культурологія, політологія 

•  Добре знання німецької / англійської мови 

•  575 євро + проїзд, екскурсії 

 

Подання заяв до DAAD-IC – лютий-березень 



Стипендії для аспірантів:  
Наукові стипендії 

•  Проведення досліджень / написання дисертації /   
  захист дисертації в Німеччині 
•  Тривалість 1-10 місяців / 3 роки 
•  Випускники, аспіранти, молоді науковці 
•  Наявність наукового проекту 
•  750-1000 євро, проїзд, страхування, інші разові 

виплати 
 

Подання заяв – до 20.11.2012 до DAAD-IC 



Стипендії для науковців:  
Наукові стажування 

•  Проведення досліджень  
•  Тривалість 1-3 місяці 
•  Науковці зі ступенем 
•  2000-2300 євро, проїзд, страхування 

 
Подання заяв – до 15.11.2012 до  

DAAD-IC 



Стипендії для студентів:  
Групові поїздки 

•  Учбові поїздки / учбова практика 
•  Тривалість 7-12 днів 
•  Групи студентів (10-15 осіб) + викладач 
•  Студенти 2-5 курсу 
•  DAAD сплачує кожному учаснику на день 50 євро 

 
Подання заяв on-line – до 01.11. – початок з                     
                                                                           березня  

                                      01.02. – початок з 
червня 

                         01.05. – початок з 
вересня 



Документи для заяви 
•  Формуляр 
•  Автобіографія 
•  Обґрунтування  
•  Рекомендації 
•  Документи про освіту 
•  Інформація про обрану програму 
•  Мовний сертифікат 



Представництво DAAD у Києві 

 

 

 

 

Інформаційний центр DAAD у Києві на території НТУУ „КПІ” 

Пр. Перемоги, 37 
НТУУ „КПІ”, корпус 6, 2 поверх 
03056, Київ 
Тел./факс:  044 406 82 69 
Тел.:  044 406 85 41 
 
Прийом відвідувачів:  
понеділок-п’ятниця, 11-13 та 14-17 
 

Прохання звертатися з конкретними 
питаннями після ознайомлення з 

можливостями стипендійних програм 
DAAD в мережі: 

www.daad.org.ua 
E-Mail: info@daad.org.ua  

 
 
 
 



OНімецький 
науково-дослідний 

фонд (DFG)               
і його міжнародні 

програми 

 



Фінансування 2009 

(Всього € 2,5 млрд.) 

Гуманитарні и соціальні 
 науки 

€ 379 m  
(15,2%) 

Науки про життя 
€ 963 m 
(38,5%) 

Природничі науки 
€ 625 m 
(25,0%) 

Інженерні науки 
€ 534 m 
(21,3%) 

Фінансування всіх областей науки 



Спеціальні інструменти 

O Підтримка ініціювання двосторонньої співпраці 

O Стипендії для постдоків 

O Спільні конкурси з партнерськими організаціями 

O Міжнародні аспірантські програми 

O Міжнародні наукові заходи 

O Програма Меркатор для запрошеної професури 

Підтримка міжнародного співробітництва 

У всіх програмах підтримки DFG 
фінансує такі міжнародні модулі 
як: транспортні витрати, витрати, 
пов'язані з обміном вченими і т.д. 



O Знайти німецького партнера 

O Визначити спільну програму 
досліджень 

O Визначити джерело 
фінансування в Україні: АН, 
ДФФД, університети, власні 
кошти і т.д. 

O Написати і подати заявку: 
німецький партнер в DFG, 
український партнер - у 
відповідну організацію, яка 
надасть фінансування 

Як почати співробітництво? 



Критерії відбору 

►наукова кваліфікація заявника 

►якість проекту (оригінальність, 
очікувана наукова вигода і т.д.) 

►наукові цілі та план роботи 

►кар'єрні можливості та наукове 
оточення 

►можливість реалізації проекту з 
урахуванням кадрових ресурсів і 
запитуваного фінансування на 
проведення досліджень 



Головний офіс DFG в 

Бонні 

 
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. 
Kennedyallee 40 
53175 Bonn 
Tel.: +49 (228) 885-0 

Головний офіс DFG в Бонні 

Офіс в Берліні  

 

Офіс DFG в Берліні  

 
WissenschaftsForum (Gendarmenmarkt) 
Markgrafenstr. 37  
10117 Berlin  
Телефон: +49 (30) 206121-4329 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


