Національна академія
державного управління при Президентові України

Управління забезпечення міжнародних зв’язків
1 листопада 2013 року
випуск 16 (29)

Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net

Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про міжнародні конференції, в
яких ви можете взяти участь. Звертаємо також вашу увагу на інформацію про
магістерську програму Академії ОБСЄ у Бішкеку, зимову школу з вивчення німецької
мови, а також стипендії від Швейцарського уряду.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Сторінка 2

Міжнародна конференція «Пострадянський простір як мовний
проект: практики лінгвокультурного будівництва»,
20-21 грудня 2013 р., Москва, РФ
Організатор: Центр гуманітарних досліджень Російської академії народного
господарства та державної служби при Президентові РФ
Мета: діалог представників різних дисциплін, готових запропонувати свої
підходи до вирішення мовних проблем пострадянського простору.
Теми конференції :
 Етномовна ситуація в російських регіонах і за кордоном ;
 Роль мов в процесах інтеграції та глобалізації ;
 Російська мова в Росії та світі: культурний вплив і геополітика ;
 « Лінгвістичний капітал» і « лінгвістичний ринок » ;
 Мова як інструмент освіти , соціалізації та мобільності ;
 Практики мовного будівництва ;
 Доля малих народів : мовна прихильність або мовний нігілізм ?
 Мовна дискримінація і лінгвіцид ;
 Боротьба за ім'я: мовна політика і ономастика ;
 Мовне життя «реальних » і «цифрових » діаспор ;
 Нові медіа як агенти комунікації та мовної політики ;
 « Заборони на мову»: політкоректність, «шкідлива» інформація і свобода
слова ;
 Мовний смак і мовна мода ;
 Мова та ідеологія : дискурси імперіалізму , постколоніалізму і т. д.;
 Мова публічної політики і практики «м'якої сили» ;
 Репрезентації мовних проблем в літературних та медійних текстах .
 Залежно від змісту заявок можливі й інші теми.
Робочі мови конференції: російська і англійська .
Заявки на участь у конференції надсилати до 20 листопада 2013 р. на е-mail:
conf_hrc@mail.ru .
У заявці вказати: ПІБ, вчений ступінь, звання, посада, вуз, тема виступу,
домашню адресу , телефон/факс/ел. пошта , необхідність в готелі, а також короткі
тези доповіді ( не більше 500 слів).
Детальна інформація:
http://www.ranepa.ru/activities/item/769-conference-lingvistika.html

Інформаційний вісник № 16 (29), 1 листопада 2013 р.

Сторінка 3

Міжнародна наукова конференція
«Проблеми та тенденції розвитку економіки та управління
у сучасному світі»
21-23 грудня 2013 року, м. Софія , Болгарія
Організатори: Міжнародний центр науково-дослідних проектів, редакції рецензованих
наукових журналів «Сучасні технології управління», «Регіональна економіка і
управління: електронний науковий журнал», « Social & economic innovations».
Конференція проводиться у заочній формі.
Проблемне поле конференції :
 Розробка нових і адаптація існуючих методів, механізмів та інструментів
функціонування

економіки,

організації

та

управління

господарськими

утвореннями.
 Формування механізмів сталого розвитку економіки галузей , комплексів ,
підприємств.
 Механізми формування корпоративних утворень в економіці з урахуванням
глобалізації світової економіки.
 Інструменти

внутрішньо-фірмового

та

стратегічного

планування

на

підприємствах , галузях і комплексах .
 Державне управління структурними перетвореннями в економіці .
 Механізми зміни форм власності ( приватизація , націоналізація , інтеграція ,
демонополізація та ін.. ) господарських утворень .
 Удосконалення організаційно-правових форм господарювання в корпоративних
утвореннях .
 Інструменти функціонування товарних ринків з обмеженою і розвиненою
конкуренцією в умовах глобалізації світової економіки та вільної торгівлі .
 Зовнішньоторговельна

діяльність

підприємств

в

умовах

лібералізації

зовнішньоекономічної діяльності .
 Оцінки та страхування ризиків господарюючих суб'єктів .
 Інструменти і методи менеджменту підприємств , галузей , комплексів .
 Диверсифікація вертикально і горизонтально інтегрованих господарських
структур.
 Теоретичні та методологічні основи ефективності розвитку підприємств ,
галузей і комплексів.
 Теоретичні та методологічні засади моніторингу розвитку економічних систем .
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Сторінка 4

 Методологічні та методичні підходи до вирішення проблем в галузі економіки ,
організації управління галузями і підприємствами .
 Методологія

розвитку

бізнес-процесів

та

бізнес-планування

в

галузях

економіки.
 Теоретичні та методичні підходи до створення системи контролінгу в
організації .
 Проблеми реструктуризації галузей і підприємств.
Для участі у конференції необхідно до 23 грудня 2013 направити електронною
поштою conf@innovs.org заявку на участь у конференції , текст статті , підтвердження
про оплату.
Контактні телефони :
8-912-728-00-49 - Олексій Романов , керівник проекту (e-mail: conf@innovs.org ) ,
8-912-728-17-80 - Марія Корман, редактор (e-mail: izdatel @ mcnip.ru ) .
Додаткову інформацію можна отримати на сайтах:
ww.mcnip.ru
www.moodle.mcnip.ru
Іншу інформацію можна отримати у відділі планування , організації наукової роботи
та інноваційної діяльності Академії управління ( к. 305 , вул. Московська , 17 ) або на
сайті Академії управління http://www.pac.by/nfiles/000015_261667_197.pdf.
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Сторінка 5

Міжнародна наукова конференція
«Сучасні тенденції розвитку економіки, управління та права»
20-22 грудня 2013 р., м. Санкт-Петербург, РФ
Організатори:

Міжнародний

центр

науково-дослідних

проектів,

редакції

рецензованих наукових журналів «Сучасні технології управління» , «Регіональна
економіка і управління: електронний науковий журнал», «Social & economic innovations
»
До участі у конференції запрошуються викладачі вузів, науковці, докторанти,
аспіранти, педагогічні працівники освітніх установ, громадські діячі та особи,
виявляють інтерес до питань, що розглядаються.
Основні напрямки для обговорення на конференції :
 Становлення і розвиток різних форм підприємництва.
 Формування

та

розвиток

системи

інфраструктурного

забезпечення

підприємницької діяльності .
 Державне регулювання та підтримка підприємницької діяльності (сутність,
принципи , форми , методи) , основні напрямки формування та розвитку системи
державного регулювання і підтримки підприємництва .
 Господарські ризики у підприємницькій діяльності (сутність, види , ризик менеджмент) , основні напрямки формування системи ризик-менеджменту у
сфері підприємництва.
 Методологія, теорія забезпечення конкурентоспроможності підприємницьких
структур. Форми сучасної конкуренції та їх вплив на зміст підприємницької
діяльності .
 Технологія

процесу

розробки

і

прийняття

управлінських

рішень

в

підприємницьких структурах.
 Формування і розвиток корпоративної підприємницького середовища .
 Стратегічне планування і прогнозування підприємницької діяльності .
 Організація системи взаємодії великого і малого підприємництва . Формування
і розвиток підприємницьких мереж з урахуванням їх економічної доцільності.
 Франчайзинг як особливий вид підприємницької діяльності .
 Організація і управління спільним підприємництвом.
 Стан

та

перспективи

розвитку

національної

та

регіональних

систем

підприємництва .
 Теоретичні , методологічні та методичні принципи та засади формування та
розвитку культури підприємництва (мотивація, екологія , соціальні та громадські
критерії) , етичні норми підприємництва .
 Багатокритеріальні оцінки ефективності підприємницької діяльності .
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Сторінка 6

 Організація взаємодії владних і підприємницьких структур.
 Закономірності

та

особливості

розвитку

господарських

зв'язків

підприємницьких структур.
 Забезпечення

стійкості

розвитку

підприємницьких

структур

в

умовах

економічної кризи.
 Особливості організації та розвитку приватно-державного підприємництва .
Для участі у конференції необхідно до 22 грудня 2013 р. направити електронною
поштою conf@mcnip.ru заявку на участь у конференції, текст статті, підтвердження
про оплату.
Контактні телефони :
8-912-728-12-11 - Наталія Адамант , керівник проекту (e-mail : conf@mcnip.ru )
8-912-728-17-80 - Марія Корман , редактор (e-mail : izdatel @ mcnip.ru ) .
Додаткову інформацію можна отримати на сайтах:
ww.mcnip.ru
www.moodle.mcnip.ru
Іншу інформацію можна отримати у відділі планування , організації наукової роботи
та інноваційної діяльності Академії управління ( к. 305 , вул. Московська , 17 ) або на
сайті Академії управління http://www.pac.by/nfiles/000015_778098_195.pdf
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Сторінка 7

Магістр гуманітарних наук з політики та безпеки
Академія ОБСЄ, м. Бішкек, Киргизька Республіка
Організатори: Академія ОБСЄ, ОБСЄ та установи-партнери ОБСЄ.
Академія ОБСЄ у Бішкеку оголошує набір на навчання на магістерську програму із
політики та безпеки на 2014-2015 роки. Програма пропонує поглиблені курси з
політичних наук, міжнародних відносин, а також серії прикладних курсів із безпеки,
запобігання та врегулювання конфліктів із фокусом на регіон Центральної Азії.
Навчання починається 1 вересня 2014 року та закінчується 30 вересня 2015 року.
Умови участі:
-

Мати вищу освіту (бакалавр, магістр або еквівалент) у політичній науці або у
іншій сфері, що має відношення до даного курсу;

-

Гарне знання англійської мови;

-

Вік апліката повинен бути не більше 32 на 1 вересня 2014 року;

-

Заповнена анкета;

-

Скановані

копії

диплому(ів)

та

додатку(ів).

Вимагається

переклад

цих

документів англійською або російською мовами.
Важливо!: учасники від інших країн-членів ОБСЄ (крім Казахстану, Киргизстану,
Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Афганістану) приймаються лише на
умовах обмеженої участі.
Фінансові питання: Учасникам покриваються:
-

Витрати на подорож (білети в обидва боки) в межах Центральної Азії;

-

Витрати на проживання (95 Євро на місяць);

-

Медичне страхування;

-

Стипендія 180 євро на місяць;

-

Витрати на виховання дитини (15 євро на місяць на одну дитину) та підтримка
одиноких матері/батька.

Останній термін: повний пакет документів маєбути поданий до 5 квітня 2014 року
Контакти:
тел: +996 (312) 54-12-00
e-mail: master@osce-academy.net
веб-сайт: http://www.osce-academy.net/en/admission
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Сторінка 8

Зимова школа з вивчення німецької мови
м. Відень, Австрія, 9 -18 січня 2014 року
Цільова аудиторія: Програма ідеально підходить для школярів, студентів, аспірантів,
випускників Вузів та всіх бажаючих вивчати німецьку мову та з користю проводити
відпочинок!
Склад програми:
-

інтенсивні курси німецької мови з носіями мови;

-

презентації у Віденському Університеті та стипендій OEAD;

-

зустрічі в міжнародних організаціях ООН та ОБСЄ;

-

екскурсія до Зеерготе, Зальцбургу та Бадену;

-

культурні вечори, вечірки, та море позитивного настрою.

Останній термін: до 1 грудня 2013 року
Вартість подорожі: 790 євро + 500 грн.
Організатори забезпечують:
-

Проживання та напівпансіон;

-

Інтеграційні заходи;

-

Мовні заняття + спеціальні курси;

-

Навчальні матеріали;

-

Екскурсії;

-

Вечірня програма;

-

Сертифікат, що засвідчує участь

Контакти:
Богдана Гурій
тел.: 096 3986531
e-mail: dana.hurij@expert-portal.org
Веб-сайт www.expert-portal.org
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Сторінка 9

Стипендії українським дослідникам від Швейцарського уряду
Організатори і партнери: уряд Швейцарської Конфедерації через Федеральну комісію
із призначення стипендій іноземцям (FCS).
Уряд Швейцарської Конфедерації пропонує три типи стипендій:
- гранти на дослідження;
- стипендії докторантам;
- стипендії науковцям із науковими ступенями
у швейцарських університетах, федеральних технічних інститутах та університетах з
прикладних наук.
Умови участі та більш детальна інформація міститься у окремих інформаційних
повідомленнях,

що

доступні

для

завантаження

за

посиланням

http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/01828/02006/index.html?lang=en
Повний пакет документів необхідно надати у 3-х примірниках на адресу Посольства
Швейцарської Конфедерації в Україні (м. Київ, вул. Козятинська, 12, 01015).
Останній термін подачі: до 10 грудня 2013 року.
Контакти
Веб-сайт: www.eda.admin.ch/kiev
e-mail: kie.vertretung@eda.admin.ch
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Сторінка 10

Конкурс грантів від Фонду Демократії ООН
Організатори і партнери: Фонду Демократії ООН.
Цільова аудиторія: організацій громадянського суспільства.
Фонд Демократії Організації Об’єднаних Націй запрошує громадські організації
подавати заявки на фінансування проектів, спрямованих на розвиток та підтримку
демократії.
ФДООН забезпечує проект грантом у розмірі до 400 000 дол. США.
Проекти повинні охоплювати такі основні сфери:
- Розвиток суспільства
- Верховенство права та права людини
- Методи демократизації
- Жінки
- Молодь
- Засоби масової інформації
Грант надається:
-

Організаціям громадянського суспільства або неурядовим організаціям, які у
своїй діяльності і сприяють розвитку демократії;

-

Незалежним конституційним органам, включаючи виборчі комісії, органи
омбудсмена, національні органи, які опікуються правами людини та інші
незалежні органи управління;

-

Міжнародним та місцевим міжурядовим організаціям, установам та асоціаціям,
крім ООН.

Подача заявок: з 15 листопада до 31 грудня 2013 року через електронну систему
заявок. Документи приймаються лише англійською або французькою мовами.
Через електронну пошту, факс та пошту заявки прийматися не будуть.
Перелік документів, інструкції щодо їх подання та он-лайн система подачі заявок
доступні за посиланням: http://www.un.org/democracyfund/seventh-round
Контактна інформація
e-mail: democracyfund@un.org
веб-сайт: http://www.un.org/democracyfund/
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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
Анжела Левченко
Роман Власенко

