
Українські студенти мають змогу ВИГРАТИ ГРАНТ на 

навчання у розмірі 12 700 грн, прийнявши участь в 

конкурсі Scholarship в Україні 

      Доброго дня! 

      Звертаємося до вас з проханням поширити серед студентів вашого ВНЗ 

інформацію про конкурс Scholarship в Україні, переможець якого отримає 

грант на оплату свого річного навчання. Організація цього проекту належить 

дніпровській компанії CyberShark, метою якої є заохочення і стимулювання 

студентів до вивчення перспективних областей фінансів, економіки та 

інформаційних технологій. 

      Оскільки наша ініціатива - це ініціатива малого бізнесу, у нас немає 

можливості швидко сповістити студентів про можливості отримати грант на 

оплату навчання. І основним ризиком для проекту є те, що про нього не 

дізнаються студенти і не спробують свої сили. 

 

      В цьому році проводиться вже ІІ конкурс проекту Scholarship в Україні. В 

минулому році 2 українських студентів (студентка 3-го курсу Національного 

університету “Львівська політехніка” та студент 1-го курсу магістратури 

Київського національного університету ім. Т.Шевченка) вже отримали грант 

і цей навчальний рік навчаються безкоштовно. 

     Але, на жаль, дуже мала частка ВНЗ України підтримала нас 

інформаційно. Тому багато студентів лишились не сповіщеними про таку 

можливість як виграти грант на своє навчання.  Для підтвердження 

інформації про проведений вже І конкурс в минулому році можете 

ознайомитися на нашому сайті https://www.scholarship.in.ua/uk/vesna-2018-2/ .  

     В цьому році  видаються 3 гранти на навчання: 2  в фінансово - 

економічній сфері та 1 в сфері інформаційних технологій.  

     22.01.2019 р. проведена прес-конференція з приводу старту ІІ конкурс 

проекту Scholarship в Україні, переглянути її можна за посиланням 

https://dp.informator.ua/2019/01/22/predprinimateli-dnepra-uchredili-granty-na-

obuchenie-dlya-ukrainskih-studentov/  .  

 

      Завданням студента є написати аналітичну статтю на одну з 

запропонованих тем обраного напрямку: 

 

-  у фінансово-економічному:  

  тема 1. “Перспектива експансії послуг МФО на суміжні фінансові ринки на 

прикладі закордонних ринків” 

 

https://link.shctrk.com/sh-trk-112p68p/r/c/bEEWwCjA0ESa7wB9tX7qOTpQbn?r=https://www.scholarship.in.ua/uk/vesna-2018-2/
https://link.shctrk.com/sh-trk-112p68p/r/c/VYYOLCoEW5hOj10Kcg7JvuRk16?r=https://dp.informator.ua/2019/01/22/predprinimateli-dnepra-uchredili-granty-na-obuchenie-dlya-ukrainskih-studentov/
https://link.shctrk.com/sh-trk-112p68p/r/c/VYYOLCoEW5hOj10Kcg7JvuRk16?r=https://dp.informator.ua/2019/01/22/predprinimateli-dnepra-uchredili-granty-na-obuchenie-dlya-ukrainskih-studentov/


тема 2. “Соціальні аспекти в діяльності МФО: методи та шляхи їх 

вирішення для підвищення конкурентоспроможності на ринку фінансових 

послуг” 

 

- у напрямку інформаційних технологій: 

 тема 3. “Система оцінки при багатокритеріальному виборі: пропозиція 

найбільш оптимального методу” 

 

     Для участі в конкурсі студентам необхідно зареєструватися на сторінці 

проекту грантодавців з обраною темою: 

https://creditpanda.com.ua/ua-scholarship/  

https://turbozaim.com.ua/grant-ua/  

https://loomhosts.com/uk/scholarship-ua/ 

     Роботи приймаються до 15.03.2019 року. Тому просимо вас розмістити на 

сайті вашого ВНЗ новину про проведення конкурсу або донести до студентів 

будь-яким іншим зручним способом. Деталі проекту - за посиланням 

https://www.scholarship.in.ua/uk/vesna-2019-2/ . 

 

     Якщо є запитання - можете задати їх на сторінках проекту або звернутися 

за нашими контактами: 

 

тел.: +38 (098) 688-27-28 

email: grant@scholarship.in.ua 

 

Будемо вдячні за відгук! 

 

З повагою, Юлія Валуєва 

менеджер проекту  

Scholarship в Україні 
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