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Приймання заяв: програма нерезидентних стипендій 
для українських науковців від Universities for 
Ukraine (U4U) 
 
 

Economists for Ukraine та Science for Ukraine раді оголосити старт програми нерезидентних 
стипендій для українських науковців від Universities for Ukraine (U4U). Мета цієї програми — 
з’єднати українських дослідників та науковців з коледжами, університетами та науково-
дослідними установами по всьому світу, які надають дистанційну фінансову підтримку 
науково-дослідній діяльності. 
 
Основні положення програми стипендій для українських науковців від U4U: 
 

● До участі запрошуються науковці-дослідники, які на дату 24 лютого 2022 були 
пов’язані з будь-яким українським коледжем, університетом чи науково-дослідною 
установою і зараз перебувають в Україні або планують повернутися до України 
найближчим часом. Подати заявку на програму можна за цим посиланням. 

 
● Economists for Ukraine та Science for Ukraine керують процесом подання заяв та 

підбирають спонсорів до попередньо відібраних заявників відповідно до 
встановлених спонсорами критеріїв.  

 
● Відібраним кандидатам пропонується приєднатися до глобальної стипендіальної 

спільноти U4U, яка надає можливості для нетворкінгу та участі в наукових 
дослідженнях. 
 

● У разі відбору стипендіат U4U отримає одноразовий безумовний грант у розмірі 
$5,000 та буде приставлений до спонсора — університету або школи чи факультету 
при університеті, дослідницької групи в складі комерційної чи некомерційної 
організації тощо. 

 
● Спонсори можуть, але не зобов’язані, надавати й іншу підтримку: організовувати 

віртуальні зустрічі між стипендіатами та професорськими колективами чи надавати 
можливості онлайн виступів.  

  

https://econ4ua.org/
http://scienceforukraine.eu/
https://uiuc.qualtrics.com/jfe/form/SV_29bJGJcUTMNr70y
https://econ4ua.org/
http://scienceforukraine.eu/
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Поширені питання 
 
1. Хто може взяти участь у програмі стипендій від U4U? 
 

Програму стипендій від U4U створено з метою надати підтримку українським науковцям, які 
вирішили або були змушені залишитися в Україні. Щоб претендувати на стипендію, заявник 
має надати: (1) підтвердження академічної діяльності в Україні (публікації чи додрукарські 
матеріали, що мають стосунок до українського коледжу, університету чи науково-дослідною 
установи та були опубліковані/підготовлені до вторгнення РФ), (2) підтвердження наміру 
залишитися в Україні та (3) план дослідження, що пояснює, як саме програма сприятиме 
здійсненню додаткових досліджень. Науковців, які покинули Україну, проте мають намір 
повернутися, також запрошуємо взяти участь. 
 
2. Хто керує програмою? 
 

Програму нерезидентних стипендій для українських науковців від U4U ведуть науковці, що 
надають волонтерську допомогу через організації Economists for Ukraine та Science for 
Ukraine. Ми забезпечуємо функціонування сайту для приймання заявок, проводимо 
тестувальні співбесіди з потенційними аплікантами, щоб підтвердити заявлений рівень 
володіння англійською та заохотити до активної участі у діяльності спільноти U4U навіть до 
того, як їх буде підв’язано до спонсора. 

 
3. Хто спонсори? 
 

Спонсором може виступати будь-яка зацікавлена науково-дослідна установа, коледж або 
університет. Список вакантних спонсорів постійно оновлюється, адже вакантні місця 
займаються, а до програми доєднуються нові спонсори. Про те, як спонсори беруть участь 
у програмі і як відбувається підбір спонсора для стипендіата, можна почитати тут. 
 
4. Що потрібно для того, щоб узяти участь у програмі? 
 

Анкету на участь у програмі стипендій від U4U розміщено тут. Заявники мають надати 
загальну особисту інформацію (персональні дані, адресу електронної пошти, дані про 
афілійовані освітні чи дослідні установи та освіту), а також завантажити план дослідження 
на 1-2 сторінки, бажано англійською, що пояснюватиме, як саме стипендія сприятиме 
здійсненню додаткових досліджень. Заявникам також запропоновано за бажанням (не 
обов’язково) перелічити свої останні публікації або курси, які вони викладали, та 
завантажити резюме. 
 
Строки заповнення анкети не обмежені, анкети поступають на розгляд періодично, щойно 
набирається певна кількість. Отже, що раніше анкету заявника відправлено на розгляд, то 
вищі шанси на відбір. Після того, як анкету відправлено, повторно подавати заявку 
непотрібно. Ваша анкета зберігатиметься в архіві необмежений час. Якщо ви захочете її 
відкликати, вам потрібно буде написати нам на info@econ4ua.org. 
 

https://econ4ua.org/
https://scienceforukraine.eu/
https://scienceforukraine.eu/
https://econ4ua.org/u4u-fellowships/
https://uiuc.qualtrics.com/jfe/form/SV_29bJGJcUTMNr70y
mailto:info@econ4ua.org
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Щойно потенційного спонсора буде підібрано, заявник отримає запрошення на онлайн 
співбесіду для підтвердження особи та рівня володіння англійською. Заявники мають бути 
готові показати документи, що засвідчують особу (копію паспорта) та підтверджують зв’язки 
з українським університетом чи науково-дослідною установою (на момент 24 лютого 2022). 
Слід зауважити, що спонсори можуть розраховувати на те, що заявник має банківський 
рахунок у доларах США, відкритий на своє ім’я, на який зможе отримати грошовий переказ.  
 
5. Як довго триватиме програма стипендій? 
 

Грантові кошти безумовні і надаються стипендіату авансом, отже тривалість програми не 
обмежена. У разі надання спонсором додаткових можливостей ви разом зі спонсором 
самостійно встановлюєте тривалість відносин. Аналогічно і тривалість вашої участі у 
діяльності спільноти U4U цілком залежить від вашого бажання. 
 
6. Чи можна обирати спонсорів? 
 

Заявники не можуть обирати собі спонсора, але вони можуть відмовитися від 
запропонованого спонсора з будь-яких причин. Проте майте на увазі, що у разі відмови від 
запропонованого спонсора заявник зрештою може залишитися без спонсора. 
 
 

7. Чи можуть спонсори ставити вимоги до кандидатів, наприклад, просити провести 
семінар? 

 

Для того, щоб гарантувати стипендіатам помірне навантаження, спонсорам дозволяється 
встановлювати лише мінімальні вимоги до стипендіатів (наприклад, короткий звіт про 
проведене дослідження або коротка презентація). Спонсори зобов'язані повідомити 
стипендіатів про будь-які вимоги до схвалення рішення про стипендію. Спонсори можуть 
пропонувати додаткові можливості, але рішення про участь у них завжди залишається за 
стипендіатом. 
 
8. Що мені робити у разі виникнення питань чи сумнівів? 
 

Будь-які питання, на які ви не знайшли відповіді тут, можна надіслати нам на 
info@econ4ua.org. 

mailto:info@econ4ua.org

