
Назва Профільна галузь Мета Цільова група 
Трива
лість 

Макс. 
фінансова 
підтримка 

Термін 
мельду-

вання 
Контакт 

Allianz 
Kulturstiftung 

педагогіка, 
мистецтвознавство, 
гуманітарні і 
суспільні науки 

заанґажування молоді до 
європейської інтеграції (мультинац. 
культурні проекти) 

студенти, 
науковці 

до 3 р. 2200 
євро/міс. 

30.04.2011 http://www.allianz-
kulturstiftung.de 

Carlo und Karin 
Giersch-Stiftung 
an der TU 
Darmstadt 

педагогіка, 
гуманітарні і 
суспільні науки, 
спорт 

підтримка міжнародного 
студентського обміну, публікацій, 2 
наук. стип. в рік 

студенти, 
науковці, 
спортсмени 

   http://www.giersch
-stiftung.tu-
darmstadt.de 

Dr. phil. Fritz 
Wiedemann-
Stiftung 

суспільні науки 
(історія) 

дослідження історії (просвітництво, 
Французька революція) 

науковці до 3 
міс. 

  http://stiftungen.sti
fterverband.info/t1
39_wiedemann/ind
ex.html  

Erich und Erna 
Kronauer Stiftung 

суспільні науки 
(історія,політологія, 
соціологія) 

дослідження історії (тоталітарні 
системи ХХ ст.) 

молоді 
науковці 

кожні 
2 роки 

10000 євро 
/2роки 

 http://www.kronau
er-stiftung.de 

Gemeinnützige 
Hertie-Stiftung 

педагогіка, 
мистецтвознавство, 
гуманітарні і 
суспільні науки, 
медицина 

дослідження тематики: виховання в 
дусі демократії, євроінтеграція, 
поєднання професійної діяльності та 
сімейного життя 

студенти, 
молоді 
науковці 

   http://www.ghst.d
e 

Gerda Henkel 
Stiftung 

гуманітарні та 
суспільні науки 

дослідження в галузі історії та інших 
гуманітарних наук, підтримка їх 
опублікування 

науковці, 
аспіранти 

   http://www.gerda-
henkel-stiftung.de 

Hans L. Merkle-
Stiftung 

гуманітарні та 
суспільні науки, 
природничі і 
технічні науки 

підтримка базових досліджень у 
названих галузях молодими 
перспективними науковцями 

науковці    http://stiftungen.sti
fterverband.info/t1
13_merkle/index.ht
ml  

Herbert und 
Elsbeth 
Weichmann-
Stiftung 

гуманітарні та 
суспільні науки 

дослідження діяльності 
демократичної опозиції режиму 
Гітлера 

наукові праці, 
архівні 
дослідження, 
конференції 

   http://www.weich
mann-stiftung.de/  
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Stiftung 
Ettersberg zur 
vergleichenden 
Erforschung 
europäischer 
Diktaturen und 
ihrer 
Überwindung 

гуманітарні та 
суспільні науки 

підтримка міжнародних історичних 
досліджень подолання диктатур у 
Європі 

студенти, 
науковці,  
інституції: 
стипендії 
публікації, 
конференції, 
 

до 1 
року 

  http://www.stiftun
g-ettersberg.de 

Stiftung Bildung 
und Wissenschaft 

гуманітарні науки стипендії для захисту дисертацій з 
проблем сучасного німецького 
літературознавства (після 1945 р.) 

аспіранти 
віком до 30 р. 

12 міс. 
+ 12 
міс. 

1000 
євро/міс. 

 http://stiftungen.sti
fterverband.info/s0
26_bildung/index.h
tml  

Quistorp-Stiftung економіка докторантські стипендії для 
економістів 

аспіранти    http://stiftungen.sti
fterverband.info/t1
63_quistorp/index.
html  

Alfred Toepfer 
Stiftung F.V.S. 

гуманітарні та 
суспільні науки, 
культурологія 

стипендіальна підтримка студентів 
останнього курсу навчання (не 
бакалаври!!!) 

студенти, 
аспіранти до 
30 р. 

1 р. 920 євро 30 
листопада 

http://www.toepfe
r-fvs.de/toepfer-
stipendium.html  

Konrad-
Adenauer-
Stiftung 

гуманітарні та 
суспільні науки 

стипендіальна підтримка політично і 
суспільно-активної молоді 

студенти 
(після 4 курсу) 
і аспіранти 

до 3 р. 400-900 
євро 

31 липня www.kas.de 
КИЇВ 

DAAD: 
Abschlussstipendi
en für 
Studierende der 
Germanistik 

германістика стипендії для написання випускних 
робіт, які захищаються в українському 
ВНЗ 

студенти 
останніх 
курсів 

до 3 
міс. 

від 650 
євро 

20 
листопада 

http://www.daad.d
e/deutschland/foer
derung/stipendiend
atenbank/00462.de.
html  

DAAD: 
Semesterstipendi
en für 
Studierende der 
Germanistik 

германістика стипендії для студентів-германістів 
старших курсів 

студенти 
останніх 
курсів 

5 міс. від 650 
євро 

20 
листопада 

http://www.daad.d
e/deutschland/foer
derung/stipendiend
atenbank/00462.de.
html  
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Stipendien für 
Studierende aus 
SüdOsteuropa/G
US 

юридичні, 
економічні, 
культурологічні 
науки 

стипендії для студентів, які 
розпочнуть навчання в 
Європейському університеті 
"Віадріна" до його закінчення  

студенти 
будь-яких 
курсів із 
добрим 
знанням 
мови 

10 міс. 
прод. 
за 
успіхи 
у 
навч. 

400 
євро/міс. 

15 січня http://www.europa-
uni.de/de/studium/f
inanzierung/stipendi
en/soe_gus/index.ht
ml  

Robert Bosch 
Stiftung 

медицина, 
політологія, 
культурологія, 
економіка, 
педагогіка 

стипендіальне забезпечення молодих 
науковців 

молоді 
науковці: 
проекти, 
переклади 

   http://www.bosch-
stiftung.de/content/
language1/html/154
6.asp  

Heinrich Böll 
Stiftung 

політологія, 
культурологія, 
екологія 

фінансування проектів з розвитку 
демократії та прав людини в Україні, 
проблем екології та енергетики 

молоді 
науковці 

  1 березня http://www.boell.d
e/stipendien/stipen
dien.html  
КИЇВ: 
http://www.boell.or
g.ua/web/40.html  

COPERNICUS 
Stipendien 

гуманітарні та 
суспільні науки, 
правознавство, 
економіка 

стипендії на 1 семестр для навчання у 
Берліні, Мюнхені чи Гамбурзі   

здібні 
студенти 

10 міс. опл. всього 
+ 180 євро 
кишеньков
і 

1 квітня /  
1 жовтня 

http://www.coperni
cus-
stipendium.de/cope
rnicus/index.php  

Gießener 
Zentrum 
Östliches Europa  

гуманітарні та 
суспільні науки 
славістика/історія + 
політологія/право/
економіка  

навчання у магістратурі за 
програмою: "Міждисциплінарні 
східноєвропейські студії" із дипломом 
Master of Arts 

студенти-
бакалаври з 
середнім 
балом 4 і 
вище  

до 2 р. 225 
євро/сем. 

30 вересня http://www.uni-
giessen.de/cms/fbz/
zentren/gizo/about  

Haniel Stiftung економіка програма для навчання в магістратурі 
з економіки 

студенти-
бакалаври 

1-2 р. 7500 євро/ 
рік 

31 травня http://www.haniel.d
e/public/de/foundat
ion/Stipendien/Go_
West  
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