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До 15 травня програма «Всесвітні студії» Фонду Віктора Пінчука 

приймає заявки на отримання грантів для навчання за кордоном  

 
До 15 травня 2021 року програма «Всесвітні студії» Фонду Віктора Пінчука приймає 

заявки на отримання грантів на навчання за магістерськими програмами в 200 кращих 

університетах світу. З 2009 року метою програми є формування групи професіоналів, 

здатних стати рушійною силою перетворень в Україні. 

  

Молоді талановиті українські студенти та фахівці можуть подати документи на конкурс 

на сайті програми worldwidestudies.org 

  

Підтримка надається тим аплікантам, хто планує навчання в галузях, які є особливо 

важливими для розвитку України, а саме: аграрні науки, альтернативна енергетика, 

державне управління, інженерія та технології, публічне право, екологія й 

охорона навколишнього середовища. Фонд також може розглядати заявки для 

отримання гранту в інших галузях, але потенційні кандидати мають представити 

обґрунтування доцільності підтримки навчання за обраною спеціальністю.  

   

Обов’язковою вимогою Фонду Віктора Пінчука до всіх отримувачів грантів є зобов’язання 

по завершенню навчання за кордоном повернутися в Україну для роботи за фахом 

протягом щонайменше 5 років.  

 

Потенційні апліканти програми «Всесвітні студії» мають відповідати наступним вимогам: 

• бути громадянами України віком до 35 років на момент вступу до університету; 

• мати ступінь бакалавра, або вище, за фахом, що вимагається обраним закордонним 

університетом та магістерською програмою даного університету; 

• бути зарахованими (з документальним підтвердженням) до складу студентів обраної 

магістерської програми закордонного університету та готовими почати навчання восени 

2021 року; 

• мати чіткий план застосування отриманих знань та навичок в Україні; 

• мати твердий намір працювати в Україні за отриманим фахом. 

  

Гранти від Фонду Віктора Пінчука отримають найуспішніші кандидати, відібрані 

спеціальним незалежним журі в ході відкритого загальнонаціонального конкурсу. 

Потенційні кандидати мають бути зараховані на обрану магістерську програму та 

представити журі «Всесвітніх студій» своє бачення щодо застосування отриманих знань 

після повернення в Україну. 

  

Гранти від Фонду передусім покриватимуть витрати на оплату навчання в університеті, 

підручники та медичне страхування. Розмір гранту буде встановлюватись окремо для 

кожного випадку, зважаючи на потреби та досягнення студента. Більшість грантів 

покриватиме до 60% всієї необхідної суми, але не більше 50 тис. доларів США за весь 

навчальний період (1-2 роки). Студенти мають профінансувати решту витрат власним 

коштом або отримати додаткову стипендію.  

  

Апліканти, які вступили в Кембриджський університет (University of Cambridge, Велика 

Британія), на правовий факультет Пітсбургського університету (University of Pittsburgh 

School of Law, США), на аграрний факультет Єврейського  університету міста Єрусалим 

(The Hebrew University of Jerusalem, Ізраїль), або на Факультет політичних наук 
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Університету Йорку (University of York, Велика Британія) матимуть змогу отримати решту 

коштів на навчання від благодійних фондів, що підтримують ці навчальні заклади. Дана 

опція є можливою завдяки угодам щодо спільного фінансування навчання студентів у 

рамках програми «Всесвітні студії», укладених Фондом Віктора Пінчука з цими 

університетами. 

  

Детальну інформацію про умови участі в конкурсі можна дізнатись на сайті 

програми «Всесвітні студії»: worldwidestudies.org 

  

Додаткова інформація  

 

Всесвітні студії – освітня програма Фонду Віктора Пінчука, спрямована на формування 

нового покоління української професійної еліти. Програма пропонує підтримку громадянам 

України віком до 35 років в отриманні магістерського ступеню в найкращих університетах 

світу в галузях, які Фонд Віктора Пінчука вважає пріоритетними для подальшого розвитку 

України, а саме: аграрні науки, екологія й охорона навколишнього середовища, публічне 

право, державне управління, альтернативна енергетика, інженерія та технології.  

 

Наша мета – сформувати групу професіоналів, здатних стати фактором позитивних змін. 

Молодь є рушійною силою якісних перетворень у країні та забезпечить її сталий розвиток. 

Ми розширюємо глобальний обмін знаннями, практиками та передовим досвідом, що 

трансформується в реальні результати для України та для світу.  

  

Офіційний сайт: worldwidestudies.org  
 

Фонд Віктора Пінчука – це незалежна приватна міжнародна благодійна організація, яка 

базується в Україні. Фонд був створений 2006 року бізнесменом і філантропом 

Віктором Пінчуком з метою надання можливості новим поколінням змінити країну та світ. 

Для її реалізації Фонд розробляє проекти та розбудовує партнерства як в Україні, так і  

поза її межами. З 2006 року у трансформацію України Фондом було інвестовано понад 142 

млн. доларів США.  
 

Серед проектів Фонду Віктора Пінчука: всеукраїнська мережа центрів допомоги 

новонародженим «Колиски надії»; найбільша в Україні приватна стипендіальна програма 

«Завтра.UA»; стипендіальна програма із навчання закордоном для українських студентів  

«Всесвітні студії»; Veteran Hub – перший відкритий простір для ветеранів та громадських 

організацій, що працюють у сфері ветеранських справ; PinchukArtCentre – 

найдинамічніший арт-центр в Україні та східноєвропейському регіоні, що надає вільний 

доступ до сучасного мистецтва аби надихати молоде покоління мислити по-новому. Фонд 

підтримує міжнародну мережу YES (Ялтинська Європейська Стратегія) – провідний форум, 

де обговорюється європейське майбутнє України та світу. 
 

Фонд підтримує краудфандингову платформу «Українська біржа благодійності», покликану 

сприяти розвитку благодійності в українському суспільстві. Він є членом Європейського 

центру фондів і Українського форуму грантодавців. Фонд співпрацює з Атлантичною 

радою, Інститутом Брукінгса, Інститутом глобальних змін Тоні Блера, Радою з міжнародних 

відносин, Фондом Amicus Europae та іншими неурядовими організаціями. 

 

Офіційний сайт: pinchukfund.org  
 

http://worldwidestudies.org/
http://worldwidestudies.org/
http://pinchukfund.org/


     

 3 

Контактна інформація для запитів ЗМІ: 

Прес-служба Фонду Віктора Пінчука  

Тел.: + 380 44 494 11 48 

e-mail: press@pinchukfund.org 
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