Національна академія
державного управління при Президентові України

Управління забезпечення міжнародних зв’язків
18 вересня 2013 року
випуск 12(25)

Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net

Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про ряд конференцій, в яких ви
можете взяти участь. Звертаємо також вашу увагу на стипендіальну програму.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Сторінка 2

Міжнародна науково-практична конференція
"Розвиток публічного адміністрування"
24-25 жовтня 2013 року, м. Рівне (Україна)
Організатори та партнери: Академія наук Республіки Польща; Київський
університет права НАН України, юридичний факультет; Рівненська обласна державна
адміністрація.
На базі Рівненського інституту Київського університету права НАН України
24-25 жовтня 2013 року відбудеться міжнародна науково-практична конференція
"Розвиток публічного адміністрування".
Мета конференції: наукове обґрунтування теоретичних та практичних проблем
розвитку публічного адміністрування.
Секції конференції:
 Теоретико-методологічні засади публічного адміністрування: категорії,
принципи, закономірності, концепції;
 Забезпечення розвитку публічного адміністрування: організаційно-правова,
фінансово-економічна, соціальна, інформаційна, професійна складові;
 Міжнародний досвід публічного адміністрування;
 Управлінська діяльність та надання послуг в органах державної влади і органах
місцевого самоврядування.
Форма участі в конференції: очна та дистанційна.
Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська.
Термін подання заявки та тез: до 20 жовтня 2013 року.
Для участі необхідно надіслати на електронну пошту inter-dep@kul.kiev.ua
заявку (форму див. в інформаційному листі на сайті конференції), тези доповіді, а
також (за необхідності) рецензію наукового керівника чи іншої особи, що має
науковий ступінь чи/та вчене звання (підпис має бути засвідчений печаткою
установи).
Вартість: вартість дистанційної участі 180 грн, очної – 300 грн. Всі витрати щодо
відрядження (проїзд, проживання тощо) здійснюються учасником конференції за
власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила.
Контакти:
вул. Короленка, 5, м. Рівне, 33028
Тел.: (093) 4208458; (044) 4249148
e-mail: inter-dep@kul.kiev.ua
Веб-сайт:
http://kul.kiev.ua/novini/uvaga-24-25-govtnja-2013-r.-na-bazi-rivnenskogoinstitutu-kijivskogo-universitetu-prava-nan-ukrajini-vidbudetsja-mignarodna-shorichnanaukovo-praktichna-konferencija-rozvitok-publichnogo-administruvannja.html
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Сторінка 3

Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи
скоординованого соціально-економічного розвитку Росії і
України в загальноєвропейському контексті",
14-15 листопада 2013 року, м. Москва (Російська Федерація)
14-15 листопада 2013 року в Інституті наукової інформації з суспільних наук
Російської академії наук відбудеться II Міжнародна науково-практична конференція
"Перспективи скоординованого соціально-економічного розвитку Росії і України в
загальноєвропейському контексті".
Мета конференції: конструктивне обговорення перспектив скоординованого
соціально-економічного розвитку Росії і України, механізмів економічного, наукового,
інноваційного, технологічного та гуманітарного співробітництва наших країн,
вироблення та представлення конкретних рекомендацій щодо вирішення ключових
проблем у цій галузі.
Участь у конференції безкоштовна. Транспортні витрати і витрати на
проживання в Москві здійснює учасник.
Термін подання заявок на участь - до 21 жовтня 2013 року; подання текстів
доповідей - до 15 грудня 2013 року.
Заявки на участь у конференції (з позначкою «2 МНПК» із зазначенням
пропонованої теми виступу, ПІБ (повністю), місця роботи і посади, наукового
ступеня, вченого звання, електронної пошти, контактних телефонів) приймаються
електронною поштою coop@inion.ru (з обов'язковою копією на адресу
coopinion@mail.ru).
Для бажаючих взяти участь у роботі конференції без виступу реєстрація за
вказаною формою також обов'язкова.
Тексти доповідей для опублікування, оформлені у вигляді наукових статей, в
обсязі від 10 до 30 тис. знаків (з урахуванням пробілів) просимо направляти на адресу
coop@inion.ru (з обов'язковою копією на адресу coopinion@mail.ru).
Контакти: ІНІОН РАН, Нахімовський проспект 51/21
тел. 499-128-5780.
e-mail: coop@inion.ru та coopinion@mail.ru
http://ukros.ru/2013/09/10/перспективы-скоординированного-соц-3
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Сторінка 4

Щорічна стипендія в Університеті Вікторія,
м. Велінгтон (Нова Зеландія).
Стипендія призначена для навчання в аспірантурі (PhD) в Університеті Вікторія в
м. Велінгтон, Нова Зеландія та складає 23,5 тис. дол. США щорічно. Кількість
стипендій обмежена – 35 на кожний набір. В якості однієї з вимог стипендіати
зобов’язані брати участь в академічному житті у вигляді 150 годин щорічно в тому
інституті, де вони проходять навчання. Така участь може передбачати зайняття посади
молодшого викладача, наукового асистента, лаборанта чи асистента викладача.
Цільова аудиторія: студенти Нової Зеландії та іноземні студенти з будь-якої
дисципліни.
Строк навчання: 3 роки
Останній термін подачі: до 1 листопада 2013.
Критерії відбору:
Стипендія може бути надана випускникам будь-якого університету, які бажають
навчатись в аспірантурі (PhD) з відривом від виробництва в Університеті Вікторія або
тим, хто вже розпочав навчатись в аспірантурі Університету Вікторія. Уважно
ознайомтесь із правилами надання стипендії на веб-сайті.
Зверніть увагу: у більшості випадків вступ до аспірантури (PhD) та подання
заявки на стипендію – це один процес.
Комбінований
бланк
анкети
можна
знайти
за
посиланням
www.victoria.ac.nz/fgr/prospective-phds/scholarships.aspx
Необхідні документи:
- 2 листи-рекомендації (бланк доступний на сайті);
- мотиваційний лист (Expression of Research Interests - бланк доступний на
сайті);
- інформація про освіту та досвід роботи (Qualifications and Experience Form бланк доступний на сайті);
- зразок академічної роботи апліканта на 2000 слів;
- копії дипломів та додатків;
- підтвердження знання англійської мови (один з наступних варіантів):
 TOEFL на рівні 575 з TWE 5, або 237 на комп’ютерному тесті, або 90 на
тесті через інтернет із мінімум 20 балів з письмового тесту;
 IELTS - 6.5, з рівнем не нижче 6 по кожному із субнапрямів;
 CAE – рівень В;
 мінімум дві оцінки "5" та дві оцінки "4" по тесту Програми підготовки
англійської мови Університету Вікторія.
- переклади усіх офіційних документів, засвідчених підписом професійного
перекладача.
Website: http://www.fis.org.nz/BreakOut/vuw/schols.phtml?detail+100008
Email: scholarships-office@vuw.ac.nz
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Сторінка 5

Міжнародна конференція "Розвиток науки в добу
інформаційних технологій"
м. Київ, 28 вересня 2013 року
Організатори та партнери: Центр наукових публікацій.
Мета конференції: забезпечити широкий обмін науковими досягненнями,
концепціями та поглядами щодо актуальних питань розвитку науки. Результати
творчих пошуків авторів знаходять своє втілення в збірниках, які публікуються кожен
місяць і розсилаються як авторам статей, а також в основні наукові та університетські
бібліотеки та установи.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма проведення конференції: заочна.
Останній термін подання тез доповідей: 28 вересня 2013 року.
Конференція проходитиме за такими напрямками:
1. Фізико-математичні науки

15. Фармацевтичні науки

2. Хімічні науки

16. Ветеринарні науки

3. Біологічні науки

17. Мистецтвознавство

4. Геологічні науки

18. Архітектура

5. Технічні науки

19. Психологічні науки

6. Сільськогосподарські науки

20. Військові науки

7. Історичні науки

21. Національна безпека

8. Економічні науки

22. Соціологічні науки

9. Філософські науки

23. Політичні науки

10. Філологічні науки

24. Фізичне виховання та спорт

11. Географічні науки

25. Державне управління

12. Юридичні науки

26. Культурологія

13. Педагогічні науки

27. Соціальні комунікації

14. Медичні науки
Організаційний внесок: 100 грн. Кожний учасник отримує сертифікат, що
підтверджує участь в конференції. За додаткові сертифікати співавторам необхідно
додатково оплачувати 10 грн. за кожний.
Контакти:
e-mail: s-p@cnp.org.ua
тел.: +38 (095) 709 53 46
Сайт: http://cnp.org.ua/ru/naukovi-publikatsiyi
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Сторінка 6

Студентський конкурс із міжнародного публічного права
ім. Філіпа Джессапа, м. Київ
Конкурс ім. Філіпа Джессапа – це англомовні змагання з міжнародного
публічного права у формі судових дебатів, що відбуваються згідно процедур
Міжнародного суду ООН.
З 1996 року в Україні проводяться національні раунди цих змагань, метою яких
є визначення команди, яка представлятиме нашу державу на Міжнародному раунді
конкурсу у Вашингтоні. Провідні українські юристи, партнери юридичних фірм,
викладачі права кращих українських ВНЗ колись були учасниками Національного
етапу конкурсу імені Ф. Джессапа.
Український раунд відбудеться у лютому 2014 року. Протягом трьох днів
команди виступатимуть у суді в якості як позивача, так і відповідача відповідно до
заданої фабули. Юристи провідних юридичних фірм, міжнародних організацій та
державних установ прийматимуть участь у конкурсі в якості суддів.
Міжнародні раунди конкурсу відбудуться з 6 по 12 квітня 2014 року в
м. Вашингтон, Округ Колумбія. Щорічно в конкурсі беруть участь більш ніж 1600
студентів з понад 300 юридичних навчальних закладів, які представляють понад 80
країн п’яти континентів.
Зареєструватися можна на сайті офіційного організатора конкурсу – Асоціації
студентів із міжнародного права (ILSA, www.ilsa.org/jessuphome).
Реєстрація відкрита до 15 листопада 2013 року.
Юридична фірма Ulysses (www.ulyssesco.com) виступає національним партнером
та офіційним спонсором Національного етапу конкурсу з міжнародного публічного
права імені Філіпа Джессапа в Україні.
Контакти:
тел. +38 044 220 07 11, Маргарита Бондарук
mbondaruk@ulyssesco.com
м. Київ, вул. І.Франка, 4-б, офіс 49,
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Сторінка 7

Зимова школа із федералізму та урядування,
м. Інсбрук, Австрія та м. Больцано (Боцен), Італія,
3-14 лютого 2014 року
Проводиться під егідою Генерального Секретаря Ради Європи, пана Турбйорна
Ягланда.
Центральною темою зимової школи із федералізму та урядування є
"Федералізм та багаторівневий конституціоналізм".
Школа проходитиме 3-14 лютого 2014 році у м. Інсбрук, Австрія та у м.
Больцано (Боцен), Італія.
Зимова школа пропонує широке коло курсів з федералізму та урядування. Вона
дозволяє поглибити свої знання у сфері багаторівневого урядування, особливо що
стосується правових та політичних питань.
Значна увага також буде приділятись тому, як федералізм сприяє розумінню
багаторівневого, цілісного процесу прийняття рішень. Посадовці регіонального та
загальноєвропейського рівнів пояснюватимуть практичні особливості побудови
Європейського Союзу у повсякденній роботі. Під час занять буде здійснюватись
аналіз таких сфер державної політики як захист навколишнього середовища, охорона
здоров’я, імміграція та інтеграція мігрантів.
Зимова школа пропонує глибинний аналіз проблем та фактичну інформацію
про них, а також рішення та інструменти. Особливу увагу буде надано прикладам з
Європейського Союзу та декільком країнам, а також регіонам з окремих країн.
Цільова аудиторія: зимова школа відкрита для заявників з будь-якої країни, які
бажали б вдосконалити свої знання шляхом міждисциплінарного підходу та які є:
- молоді дослідники;
- здобувачі ступенів, пост-докторанти, студенти;
- державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування;
- співробітники міжнародних організацій та громадських організацій.
Програма орієнтована на те, що учасники мають базові знання з федералізму та
багаторівневого урядування.
Строки та місце проведення: Школа проводитиметься 3-14 лютого 2014 року.
Вона проходитиме тиждень в м. Інсбрук та тиждень м. Больцано (Боцен). Зверніть
увагу, що відвідання лише одного тижня (міста) не передбачено.
Програма включатиме: лекції відомих вчених;дискусії та кейс-стаді з
відповідними експертами; візити до установ та інституцій; спілкування з політиками;
два семінари та відкрита лекція м. Больцано (Боцен).
Робоча мова програми – англійська.

Інформаційний вісник № 12 (25), 18 вересня 2013 р.

Сторінка 8

Фінансові питання: реєстраційний внесок становить 850 Євро (у разі замовлення
одномісної кімнати) або 650 Євро (у разі замовлення двомісної кімнати).
Внесок також покриває плату за навчання, проживання протягом 13 ночей із
сніданком (як зазначено вище), навчальні матеріали, екскурсії в обох містах, переїзд
автобусом з Інсбруку до Больцано, вітальну вечерю, доступ до бібліотек та до мережі
Інтернет в обох місцях навчання.
Організатори можуть надати обмежену кількість стипендій. Можливе надання
повної стипендії (покриває проживання та частково дорожні витрати) та часткової
стипендії (покривається лише проживання у двомісній кімнаті). Учасники, яким
надається стипендія повинні сплатити зменшений реєстраційний внесок у розмірі 100
Євро.
Для участі у програмі потрібно заповнити онлайн заявку, де вказуються:
Персональні дані;
Дані про освіту;
Дані про трудовий стаж (у разі наявності);
Мотивація участі у програмі (до 250 слів);
Короткі тези на одну з наведених нижче тем (до 500 слів).
Теми для тез: навколишнє середовище, імміграція та інтеграція, транскордонне
співробітництво, охорона здоров’я.
Кінцевий термін: 25 жовтня 2013 року.
Веб сайт:
http://www.eurac.edu/en/research/institutes/sfere/projects/winterschoolonfede
ralismandgovernance/2014/default.html
Email: info@eurac.edu
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До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію Інформаційного
вісника, надішліть повідомлення на нашу електронну
адресу та додайте коротку інформацію про себе та свою
організацію (прізвище, ім’я, назва організації, ваша посада,
електронна адреса, контактний телефон).

Більше інформації про заходи міжнародного характеру Ви
зможете дізнатися на сайті Управління забезпечення
міжнародних звязків - http://naduinternational.jimdo.com

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління при
Президентові України
Управління забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207-208
м. Київ, 04050

Інформаційний вісник підготували
Роман Власенко
Анжела Левченко

