
Стипендіальна програма 

Фонду Віктора Пінчука



протягом року надає 

студентам стипендію та 

інші можливісті, в тому 

числі зустрічатись зі 

світовими та 

українськими лідерами.



Стипендіати Завтра.UA разом 

розробляють і реалізовують 

соціальні та бізнес проєкти

Члени спільноти діляться

один з одним знаннями, 

досвідом і контактами

Стипендіати Завтра.UA - це 

друзі з усіх куточків України

За 16 років спільнота Завтра.UA 

зросла до 2500 людей



Хто може подати заявку на 

стипендію:

Студенти 3-6 курсів денної 

форми навчання університетів, 

академій та інститутів 

(бакалаврат та магістратура), 

громадяни України, віком до 

35 років включно.

Цікавляться й 

займаються наукою

Соціально активні

та прагнуть отримати 

новий досвід

3 727 грн 
щомісяця

впродовж року

*після сплати всіх податків та зборів благодійна допомога складатиме 3 000,23 грн



Окрім стипендії, 

програма надає:

• Обмін досвідом з активною молоддю по всій 

Україні

• Необхідну інформацію в будь-якій галузі

• Підтримку і поради від колег-однодумців у 

професійних і особистих питаннях

• Нових друзів з усієї України, з якими можна 

провести час

/ /ПІДТРИМКА ЗНАННЯЗВ’ЯЗКИ



Окрім стипендії, 

програма надає:

• Фінансова: підтримка найбільш цікавих проєктів 

та ініціатив

• Партнерська: зв'язки з потенційними 

партнерами проєктів 

• Експертна: необхідні консультації

• Висвітлення досягнень стипендіатів

• Рекомендації потенційним роботодавцям 

ПІДТРИМКА/ /ЗВ’ЯЗКИ ЗНАННЯ



Окрім стипендії, 

програма надає:

• Публічні лекції всесвітньо відомих політиків, 

мислителів і громадських діячів

• Участь у форумі молодих лідерів під час 

Щорічніх зустрічей Ялтинської Європейської 

стратегії (YES)

• Участь в проектах PinchukArtCentre, Фонду 

Олени Пінчук, Фундації Coca-Cola, Interpipe, 

Global Оffice

ЗВ’ЯЗКИ ПІДТРИМКА ЗНАННЯ/ /



Де моя фотка?

Що зробити?

Подай заявку 

до 30.11
Як взяти участь у конкурсі:

Х
о
ч
у
  

п
о
тр

а
п
и

ти

Зібрати необхідні 

документи

Написати конкурсну 

роботу Подати заявку на 

сайті zavtra.in.ua 



Копії документів, 

що підтверджують 

наукову і соціальну 

діяльність

Портретне фото, 

зроблене протягом 

останніх 6 місяців

Зібрати

Необхідні документи:

Конкурсна робота

Написати

Відгук на конкурсну 

роботу від наукового 

керівника або іншого 

авторитетного науковця

Отримати

Рекомендаційний 

лист

Запросити

Подай заявку 

до 30.11



Перебіг конкурсу

2 ТУР: 

02 – 03.2023

Оцінювання 

конкурсної роботи 

експертами та 

нарахування балів 

за наукову 

діяльність

3 ТУР: 

03 – 04.2023

Оцінювання 

особистісного 

потенціалу 

конкурсантів під 

час одноденних  

змагань

ОГОЛОШЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ:

травень-червень 

2023 року

1 ТУР: 

12.2022 – 02.2023

Обробка документів,

оцінювання обгрунтування 

наукової роботи, а також

рекомендаційного 

та мотиваційного

листів



Що буде після перемоги в конкурсі?

ПРОЄКТИ ТРЕНІНГИ
СТАЖУВАННЯ,

ВОЛОНТЕРСТВО
ПОДІЇ

НЕФОРМАЛЬНІ 

ЗУСТРІЧІ

Розробка ідей

та їх реалізація

Професійний 

та особистісний 

ріст

Практика в

робочих умовах,

участь у реалізації

проєктів провідних

організацій 

Участь у щорічному 

Молодіжному форумі 

«Завтра.UA», 

молодіжній панелі під 

час YES та в інших 

заходах

Спілкування

зі світовими

лідерами поза

межами офіційних 

заходів



ЮВАЛ ХАРАРІ

2019 рік

МІЛА КУНІС ТА ЕШТОН 

КУТЧЕР  

2019 рік

ТОНІ БЛЕР

2021 рік

Стипендіати вже спілкувалися 

з такими людьми:



zavtra.in.ua
facebook.com/zavtra.ua

Instagram/zavtra.ua.official

УМОВИ КОНКУРСУ

konkurs@zavtra.in.ua 

info@zavtra.in.ua 

КОНТАКТИ

Твори своє завтра 

сьогодні!


