
 

 

 

Стипендіальні програми для України від Німецької 

служби академічних обмінів DAAD 
 

Стипендії DAAD пропонують різноманітні можливості навчання, стажування, проведення досліджень та підвищення кваліфікації на базі 

ВНЗ або науково-дослідницьких установ Німеччини. Надаємо для ознайомлення стислий огляд стипендіальних програм для України. 

Стипендія/ 

програма 

   

Опис  Цільова група Галузь 

спеціаліза

ції 

Умови фінансування Триваліс

ть  

Дедлайн 

подання 

заяви 

Посилання на детальну інформацію 

про програму 

Стипендії для студентів та випускників 

Програма 

Гельмута Шмідта 

2022 

Навчання у 

магістратурі на 

обраних 

програмах  

Студенти з 

дипломом 

бакалавра з 

країн, що 

розвиваються 

(у т.ч. Україна) 

політологі

я, право, 

економіка 

та 

управлінн

я 

Щомісячна стипендія 861 євро;     

медичне  страхування;     

допомога на проїзд; субсидії на 

навчання та дослідження;  

субсидії на оренду житла. 

 

1-2 роки З 1 червня  

по 31 липня 

2021 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/?origin=17&status=3&type=a&q=&s

ubjectgroup=&onlydaad=0&language=e

n&pg=3&detail_to_show=50026397&sh

ow_tab=applicationreq 

 Стипендії для аспірантів та молодих науковців 

Research Grants – 

Short-Term Grants 

Наукові проекти в 

рамках написання 

дисертацій 

Випускники, 

аспіранти та 

вчені з 

науковим 

ступенем 

У т.ч. 

право, 

економіка 

та 

суспільні 

науки 

щомісячна стипендія (861 євро 

для випускників, 1200 євро для 

докторантів та кандидатів наук), 

відшкодування транспортних 

витрат та медичного страхування 

1-6 

місяців 

30 червня 

2021 

(початок 

програми з 

01 лютого 

2022) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/3/?type=a&origin=17&subjectgroup=

0&q=0&status=3&page=0&onlydaad=&

language=en&id=0&pg=1&detail_to_sh

ow=50015434 

One-Year Grants 

for Doctoral 

Candidates (річні 

стипендії для 

аспірантів) 

Наукові проекти в 

рамках написання 

дисертацій 

Випускники та 

аспіранти  

У т.ч. 

право, 

економіка 

та 

суспільні 

науки 

щомісячна стипендія (861 євро 

для випускників, 1200 євро для 

докторантів та кандидатів наук), 

відшкодування транспортних 

витрат та медичного 

страхування. Можливі додаткові 

виплати у вигляді субсидії на 

оренду житла та      допомоги для 

супроводжуючих членів сім'ї 

7-12 

місяців 

30 червня 

2021 

(початок 

програми з 

01 лютого 

2022) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=

0&q=0&status=0&onlydaad=1&languag

e=en&id=0&pg=4&detail_to_show=571

40602 

 

Doctoral Навчання в Випускники, У т.ч. щомісячна стипендія (861євро До 4 30 червня https://www.daad-

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess


Programmes in 

Germany  

аспірантурі та 

підтримка 

проведення 

досліджень у 

Німеччині 

аспіранти, 

молоді 

науковці 

право, 

економіка 

та 

суспільні 

науки 

для випускників, 1200 євро для 

докторантів), відшкодування 

транспортних витрат та 

медичного страхування. 

Можливі додаткові виплати у 

вигляді субсидії на оренду житла 

та      допомоги для 

супроводжуючих членів сім'ї 

років 2021  

(початок 

програми з 

01 лютого 

2022) 

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&s

ubjectgroup&onlydaad=1&language=en

&pg=4&detail_to_show=57135739&sho

w_tab=applicationprocess 

 

Bi-nationally 

Supervised 

Doctoral Degrees / 

Cotutelle 

(бінаціональна 

аспірантура / 

подвійне наукове 

керівництво) 

Написання 

дисертації в 

університеті на 

батьківщині з 

фазами 

дослідження у 

Німеччині 

Випускники та 

аспіранти  

У т.ч. 

право, 

економіка 

та 

суспільні 

науки 

щомісячна стипендія - 1200 євро, 

відшкодування транспортних 

витрат та медичного 

страхування. Можливі додаткові 

виплати у вигляді субсидії на 

оренду житла та      допомоги для 

супроводжуючих членів сім'ї 

 До 2 

років 

30 червня 

2021  

(початок 

програми з 

01 лютого 

2022) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&s

ubjectgroup&onlydaad=1&language=en

&pg=3&detail_to_show=57507783&sho

w_tab=applicationprocess 

 

Стипендії для вчених 

Research Stays for 

University 

Academics and 

Scientists (Наукові 

стажування для 

викладачів ВНЗ та 

науковців) 

Обмін досвідом та 

встановлення 

зв´язків з 

колегами з фаху 

Викладачі ВНЗ 

та науковці з 

науковим 

ступенем 

У т.ч. 

право, 

економіка 

та 

суспільні 

науки 

Щомісячні виплати 2000 євро 

(доценти та викладачі), 2150 євро 

(професори); відшкодування 

транспортних витрат 

1-3 

місяці 

30 червня 

2021  

(початок 

програми з 

01 лютого 

2022) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=

0&q=0&status=0&onlydaad=1&languag

e=en&id=0&pg=4&detail_to_show=500

15456 

Bilateral Exchange 

of Academics 

(Двосторонній 

обмін 

науковцями) 

Покращення 

міжнародних 

відносин та 

двосторонньої 

наукової співпраці 

між німецькими та 

іноземними 

вишами 

Науковці з 

науковим 

ступенем 

У т.ч. 

право, 

економіка 

та 

суспільні 

науки 

Щомісячні виплати 2000 євро 

(доценти та викладачі), 2150 євро 

(професори); відшкодування 

транспортних витрат 

7 днів - 3 

місяці 

30 червня 

2021  

(початок 

програми з 

01 лютого 

2022) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&s

ubjectgroup=&onlydaad=1&language=e

n&pg=1&detail_to_show=50015508&sh

ow_tab=applicationprocess 

 

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess


  

Стипендіальні програми для України від Німецької 

служби академічних обмінів DAAD 
 

 

Стипендії DAAD пропонують різноманітні можливості навчання, стажування, проведення досліджень та підвищення кваліфікації на базі 

ВНЗ або науково-дослідницьких установ Німеччини. Надаємо для ознайомлення стислий огляд стипендіальних програм для України. 

Стипендія/ 

програма 

Опис Цільова група Галузь 

спеціаліз

ації 

Умови фінансування Тривалість Дедлайн 

подання 

заяви 

Посилання на детальну інформацію 

про програму 

Стипендії для студентів та випускників 

Літні курси у 

Німеччині для 

іноземних 

студентів та 

випускників 

  

  

Поглиблення знань 

німецької мови 

(загальна німецька, 

фахова німецька) та 

країнознавства 

Студенти 2-3, а 

також 5 курсу 

(якщо він не 

випускний) 

Всі 

галузі 

Одноразова виплата стипендії - 

1061 євро (на оплату курсу та 

проживання), кошти на проїзд, 

медичне страхування   

Мінімум 18 

навчальних 

днів 

(максимум 

5 днів на 

тиждень) 

З 15 вересня 

по 1 грудня 

2021 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup

=0&q=0&status=0&onlydaad=1&lang

uage=en&id=0&pg=6&detail_to_show

=50035295 

ERP-стипендії 

на навчання для 

випускників в 

галузі економіки 

Магістерська 

програма навчання 

у ВНЗ Німеччини  

Студенти, що 

закінчили 

навчання за 

рівнем 

«бакалавр» 

Економі

ка та 

бізнес-

адмініст

рування 

 Щомісячна стипендія 850 євро;     

допомога на навчання 460 євро 

на рік; медичне страхування;     

допомога на проїзд. 

      

18 – 24 

місяців 

15 

листопада 

2021 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=

0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=

1&language=en&id=0&pg=1&detail_t

o_show=50015171 

 Стипендії для аспірантів та молодих науковців 

Research Grants 

– Short-Term 

Grants 

Наукові проекти в 

рамках написання 

дисертацій 

Випускники, 

аспіранти та 

вчені з 

науковим 

ступенем 

У т.ч. 

право, 

економік

а та 

суспільн

і науки 

щомісячна стипендія (861 євро 

для випускників, 1200 євро для 

докторантів та кандидатів наук), 

відшкодування транспортних 

витрат та медичного страхування 

1-6 місяців 

15 

листопада 

2021 

(початок 

програми з 

01 червня 

2022) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/3/?type=a&origin=17&subjectgroup

=0&q=0&status=3&page=0&onlydaad

=&language=en&id=0&pg=1&detail_t

o_show=50015434 

One-Year Grants 

for Doctoral 

Candidates (річні 

Наукові проекти в 

рамках написання 

дисертацій 

Випускники та 

аспіранти  

У т.ч. 

право, 

економік

щомісячна стипендія (861 євро 

для випускників, 1200 євро для 

докторантів та кандидатів наук), 

7-12 місяців 

15 

листопада 

2021 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015171
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015171
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015171
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015171
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015171
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015171
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015171
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602


стипендії для 

аспірантів) 

а та 

суспільн

і науки 

відшкодування транспортних 

витрат та медичного 

страхування. Можливі додаткові 

виплати у вигляді субсидії на 

оренду житла та      допомоги для 

супроводжуючих членів сім'ї 

(початок 

програми з 

01 червня 

2022) 

uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup

=0&q=0&status=0&onlydaad=1&lang

uage=en&id=0&pg=4&detail_to_show

=57140602 

 

Doctoral 

Programmes in 

Germany  

Навчання в 

аспірантурі та 

підтримка 

проведення 

досліджень у 

Німеччині 

Випускники, 

аспіранти, 

молоді 

науковці 

У т.ч. 

право, 

економік

а та 

суспільн

і науки 

щомісячна стипендія (861 євро 

для випускників, 1200 євро для 

докторантів), відшкодування 

транспортних витрат та 

медичного страхування. 

Можливі додаткові виплати у 

вигляді субсидії на оренду житла 

та      допомоги для 

супроводжуючих членів сім'ї 

До 4 років 

15 

листопада 

2021 

(початок 

програми з 

01 червня 

2022) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q

&subjectgroup&onlydaad=1&language

=en&pg=4&detail_to_show=57135739

&show_tab=applicationprocess 

 

Bi-nationally 

Supervised 

Doctoral Degrees 

/ Cotutelle 

(бінаціональна 

аспірантура / 

подвійне 

наукове 

керівництво) 

Написання 

дисертації в 

університеті на 

батьківщині з 

фазами дослідження 

у Німеччині 

Випускники та 

аспіранти  

У т.ч. 

право, 

економік

а та 

суспільн

і науки 

щомісячна стипендія - 1200 євро, 

відшкодування транспортних 

витрат та медичного 

страхування. Можливі додаткові 

виплати у вигляді субсидії на 

оренду житла та      допомоги для 

супроводжуючих членів сім'ї 

 До 2 років 

15 

листопада 

2021 

(початок 

програми з 

01 червня 

2022) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q

&subjectgroup&onlydaad=1&language

=en&pg=3&detail_to_show=57507783

&show_tab=applicationprocess 

 

Стипендії для вчених 

Research Stays 

for University 

Academics and 

Scientists 

(Наукові 

стажування для 

викладачів ВНЗ 

та науковців) 

Обмін досвідом та 

встановлення 

зв´язків з колегами з 

фаху 

Викладачі ВНЗ 

та науковці з 

науковим 

ступенем 

У т.ч. 

право, 

економік

а та 

суспільн

і науки 

Щомісячні виплати 2000 євро 

(доценти та викладачі), 2150 євро 

(професори); відшкодування 

транспортних витрат 

1-3 місяці 

15 

листопада 

2021 

(початок 

програми з 

01 червня 

2022) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup

=0&q=0&status=0&onlydaad=1&lang

uage=en&id=0&pg=4&detail_to_show

=50015456 

 

Bilateral 

Exchange of 

Academics 

(Двосторонній 

обмін 

науковцями) 

Покращення 

міжнародних 

відносин та 

двосторонньої 

наукової співпраці 

між німецькими та 

іноземними вишами 

Науковці з 

науковим 

ступенем 

У т.ч. 

право, 

економік

а та 

суспільн

і науки 

Щомісячні виплати 2000 євро 

(доценти та викладачі), 2150 євро 

(професори); відшкодування 

транспортних витрат 

7 днів - 3 

місяці 

15 

листопада 

2021 

(початок 

програми з 

01 червня 

2022) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&

subjectgroup=&onlydaad=1&language

=en&pg=1&detail_to_show=50015508

&show_tab=applicationprocess 

 

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess

