Національна академія
державного управління при Президентові України

Управління забезпечення міжнародних зв’язків
12 листопада 2013 року
випуск 17(30)

Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net

Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про міжнародні науково-практичні
конференції, в яких ви можете взяти участь. Звертаємо також вашу увагу на Internetконференції, які проводитимуться в грудні цього року, Міжнародний Нобелівський
економічний Конгрес, а також грантові та стипендіальні програми.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Сторінка 2

Міжнародна наукова конференція
"Університетські студії: актуальні дослідження гуманітарних
та суспільствознавчих наук"
Дата проведення: 20-22 грудня 2013 року
Організатори: Центр "Українікум" Люблінського католицького університету Яна
Павла ІІ (Люблін, Республіка Польща); Вища школа міжнародних відносин
суспільної комунікації (Хелм, Республіка Польща); Інститут релігії і суспільства
Українського католицького університету (Львів, Україна); Інституту магістратури,
аспірантури і докторантури Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова (Київ, Україна); Інститут журналістики і міжнародних відносин
Київського національного університету культури і мистецтв (Київ, Україна).
Тематичні напрямки:
1. Філософія;
2. Історія;
3. Культурологія;
4. Релігієзнавство;
5. Соціологія;
6. Міжнародні відносини;
7. Політологія;
8. Економіка;
9. Менеджмент;
10. Психологія;
11. Педагогіка.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Умови участі:
Участь можуть взяти студенти, аспіранти та молоді вчені до 35 років.
Останній день подання матеріалів: 10 грудня 2013 року
Бажаючі прийняти участь у конференції мають надіслати заявку та тези на електронну
адресу оргкомітету або надати особисто на електронних носіях на Кафедру соціальної
філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова.
e-mail: office@univ-stud.org
За результатами конференції буде видано спеціальний випуск міжнародного
наукового журналу "Університетські студії". Оргкомітет залишає за собою право на
редагування (скорочення) або відхилення матеріалів.
Вартість публікації: безкоштовно для робіт відібраних оргкомітетом.
Детальніше: http://univ-stud.org
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Сторінка 3

Міжнародна юридична науково-практична Internet конференція "Актуальні питання права та правової держави:
наукова дискусія"
Мета конференції: Обговорення актуальних питань сучасного стану розвитку права та
втілення ідей правової держави; з’ясування національної правової спадщини, правових
традицій та їхнього взаємозв’язку з сучасними тенденціями розвитку права і держави,
також виокремлення особливостей змін публічного й приватного права під впливом
процесів глобалізації, міжнародного права; висвітлення можливостей використання
досягнень правових систем провідних країн світу у забезпеченні сучасного
інноваційного розвитку державно-правової дійсності.
Тематичні напрямки:
1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових учень. Філософія
права;
2. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право.
Інформаційне право. Міжнародне публічне право;
3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Трудове право. Право
соціального забезпечення. Міжнародне приватне право;
4. Господарське право і господарсько-процесуальне право. Земельне право. Аграрне
право. Екологічне право. Природоресурсне право;
5. Кримінальне право і кримінальний процес. Кримінологія та криміналістика.
Кримінально-виконавче право. Судова експертиза;
6. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура. Правоохоронні органи і правозахисні
інституції.
Умови участі та детальну інформацію шукайте за цим посиланням:
http://legalactivity.com.ua/
Для участі у конференції приймаються матеріали, які раніше не публікувалися.
Останній день подання матеріалів: 11 грудня 2013 року
Організаційний внесок: 25 грн. за кожну (повну чи неповну) сторінку поданих
матеріалів. Вартість пересилки одного авторського примірника збірника матеріалів
конференції в межах України становить 10 грн. Вартість та пересилка кожного
додаткового примірника збірника матеріалів конференції становить 30 грн.
Телефони
+380 98 038-99-98
http://www.legalactivity.com.ua/
e-mail: LegalActivity@ukr.net
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Сторінка 4

IV Міжнародна Internet-конференція молодих вчених "Стратегії
інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи,
ефективність", 20 грудня 2013 року
Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національний технічний
університет "Харківський політехнічний інститут"
До участі у конференції запрошені представники України, Австрії, Швеції, Німеччини,
Угорщини та Росії.
Форма участі – дистанційна, через форум наукової конференції.
Тематичні напрямки:
1. Менеджмент підприємств та управління персоналом.
2. Економіка підприємства та маркетинг.
3. Інноваційні технології обліку, аналізу та аудиту в економічній діяльності.
4. Управління інноваційними та інвестиційними процесами.
5. Правове забезпечення виробничо-підприємницької діяльності та правова охорона
об'єктів інтелектуальної власності.
6. Управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції
та підприємств, соціальні процеси на підприємстві.
7. Історія, сучасність та перспективи розвитку економічна теорії.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
У процесі роботи Internet - конференції Ви матимете можливість:
1) 17-18 грудня 2012р. звернутися із запитанням на форумі до авторів доповідей;
2) 19 грудня 2013р. підготуватися до відповіді (для авторів);
3) 20 грудня 2013р. з 1000 до 1900 години в on-line режимі обговорювати тези
доповідей у відповідних розділах форуму.
Останній день подання матеріалів: 15 грудня 2013 року
Для участі у конференції необхідно відправити на адресу
hpikonf.orgkomitet@gmail.com:
1.
Заявку на участь у конференції за запропонованою формою.
2.
Тези (від 2 сторінок).
3.
Авторську довідку (ПІБ, установа, вчений ступінь, адреса, телефон, e-mail) за
зазначеною формою.
4.
Відсканована копія квитанції про оплату орг. внеску.
Після зазначеного терміну тези не прийматимуться і друкуватися не будуть.
Телефони для
0677398024

довідок: Голова секретаріату Гуцан Олександр Миколайович:

Зразки та вимоги щодо оформлення всіх матеріалів конференції знаходяться на
форумі http://hpi.kh.ua/ у відповідному розділі (розділ «Конференції СМУ –
підрозділ «Щорічна Інтернет – конференція – 2013 р.»).
Обговорення на web-сторінці форуму є закритим (участь в обговоренні приймають
тільки зареєстровані учасники; всі інші мають доступ тільки до загальної інформації).
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Сторінка 5

ІІ Міжнародна науково-практична Internet-конференція "Теоретикометодологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового
та облікового забезпечення розвитку економіки",
19-20 грудня 2013 року
Організатори: Подільський державний аграрно-технічний університет, Інститут
бізнесу і фінансів, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана ,
Львівська комерційна академія, ННЦ "Інститут аграрної економіки" , Федерація
аудиторів, бухгалтерів, і фінансистів АПК України, Науковий клуб "SOPHUS".
Тематичні напрямки:
Секція 1. Сучасні проблеми економічної теорії та практики
Секція 2. Розвиток конкурентоспроможної економіки на мікро-, мезо- та макрорівнях
Секція 3. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання
Секція 4. Роль фінансово-кредитної системи в управлінні економічними процесами
Секція 5. Проблеми розвитку сучасного менеджменту і маркетингу
Секція 6. Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
Секція 7. Роль інформаційних технологій у забезпеченні сталого розвитку економіки
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Форма участі в конференції: заочна.
Умови участі:
1. Конференція проходитиме на web-сайті www.sophus.at.ua
2. Не пізніше встановленого терміну подати на електронну адресу оргкомітету: заявку
на участь; тези; скановану копію квитанції.
3. Файли назвати за прикладом: zayavka_Petrov; thesis_Petrov; chek_Petrov.
4. Тези будуть розміщенні на сайті для публічного обговорення.
5. Кожному учаснику будуть надіслані: збірник тез, програма конференції і
сертифікат.
Організаційний внесок:
- для учасників з України - 85 грн.;
- для іноземних учасників - 20 USD.
Телефони
+380 97-510-36-80; +380 98-787-81-47
Web-сторінка
http://www.sophus.at.ua/
E-mail: clubsophus@gmail.com
Адреса оргкомітету
Інститут бізнесу і фінансів Подільського державного аграрно-технічного університету
вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300
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Сторінка 6

IV Міжнародний Нобелівський економічний Конгрес "Світова економіка
ХХІ століття: цикли та кризи",
21-24 травня 2014 року
Організатор: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Останній день подання матеріалів: 1 лютого 2014 року
Для вчених та викладачів Конгрес пропонує такі можливості:
- презентація та обговорення власних ідей, програм, концепцій широкій світовій
громадськості,
- спілкування з провідними вченими-економістами, лауреатами Нобелівської премії,
директорами науково - дослідних інститутів з різних країн;
- публікація матеріалів у Бюлетені Нобелівського економічного форуму, який
входить до переліку ВАК України.
Для студентів та аспірантів Конгрес пропонує такі можливості:
- відвідування публічних лекцій та спілкування з провідними вченими-економістами;
- знайомство з лауреатами Нобелівської премії, директорами науково-дослідних
інститутів з різних країн;
- презентація результатів власних наукових досліджень в рамках ІІІ Всесвітньої
нобелівської інтернет-олімпіади з економіки.
На Конгресі передбачається проведення пленарного засідання, робота секцій та
культурна програма.
Учасники мають можливість провести власну секцію по близькій їм тематиці або
запропонувати свій напрямок.
Кожен учасник самостійно обирає зручну для нього форму спілкування в рамках
Конгресу (очну або заочну). Незалежно від форми всі учасники отримують можливість
ознайомитися з усіма матеріалами Конгресу, обговорити їх на форумах сайтів
організаторів.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Умови участі:
Для участі у Конгресі необхідно зареєструватися на сайті конгресу.
http://www.congress2014.duep.edu/
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Сторінка 7

Грантова програма Єльського університету
(Yale World Fellows Program)
Про програму: Програма націлена на те, щоб підтримати молодих лідерів,
розвинути у них навички критичного мислення, стратегічного планування і
допомогти їм встановити міжнародні контакти.
Група, приблизно 16 осіб, учасників програми підбирається таким чином, щоб її склад
був різноманітним і географічно збалансованим. Крім спеціальної освітньої програми,
стипендіати можуть слухати будь-які курси, які проходять в Єльському університеті.
Пріоритетні напрямки:
- державне управління,
- бізнес,
- недержавні організації,
- релігія,
- військова сила,
- медіа, мистецтво.
Останній день подання заявки: 4 грудня 2013 року
Тривалість програми складає півроку - з середини серпня по грудень 2014 року.
Грант покриває всі витрати кандидата, а також включає стипендію.
Вимоги до кандидатів:
- як мінімум п'ять років роботи в обраній сфері;
- вільне володіння англійською мовою;
- громадянство будь-якої країни, крім США.
Перевага надається кандидатам, які не мають досвіду навчання або роботи в США.
Умови участі:
Подати заявку необхідно он-лайн, попередньо зареєструвавшись на сайті
університету http://worldfellows.yale.edu/
Пакет документів повинен містити:
- заповнену форму заявки;
- CV;
- три есе (не більше 500 слів): перше має описувати мінімум три цілі і яким чином
кандидат планує їх досягти, друге - особисту та суспільну необхідність участі у даній
програмі, третє - що кандидат може дати спільноті Єльського університету;
- фотографію.
Підсумки:
У лютому-березні 2014 року будуть обрані півфіналісти конкурсу, з якими буде
проведено телефонне інтерв'ю. В квітні будуть оголошені остаточні результати.
E-mail: applicant.worldfellows@yale.ed
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Сторінка 8

Гранти університету Білефельда (Німеччина)
Організатор: Університет м. Білефельда
Про грант: Стипендіати візьмуть участь у програмі стипендій у Bielefeld Graduate
School in History and Sociology та отримають можливість працювати над дисертацією,
відвідувати курси навчальної програми і налагодити контакти з науковим
співтовариством.
Тривалість візиту - від 4 до шести місяців, розмір стипендії - 1200 євро в місяць.
У разі необхідності стипендіатові можуть бути виділені додаткові кошти на покриття
транспортних витрат і допомоги на дітей.
До участі запрошуються: іноземні фахівці, що працюють над дисертаційними
дослідженнями з історії, соціології, антропології або політології.
Проект кандидата повинен відповідати одній з області дослідження, які охоплюються
BGHS.
Умови участі:
Документи заявки, складені німецькою або англійською мовою, слід відправити у
форматі PDF-файлу електронною поштою на адресу оргкомітету
application-bghs@uni-bielefeld.de
- мотиваційний лист (400 знаків) з обґрунтуванням інтересу кандидата в участі в
програмі. У листі слід зазначити значущі напрямки досліджень і вказати імена двох
професорів BGHS, у співпраці з якими зацікавлений потенційний учасник;
- коротку біографію;
- проект дослідження з історії або соціології (2 000 слів максимум);
- графік роботи і плановані терміни перебування в BGHS;
- рекомендаційний лист від наукового керівника з університету, в якому проходить
навчання потенційний учасник програми;
- копію диплома про вищу освіту.
Останній день подання заявок:
- для літнього семестру (квітень - вересень 2014 роки) - 15 січня 2014 року.
Детальну інформацію можна знайти на сайті організатора, а також за посиланням:
http://www.uni-bielefeld.de/bghs/wir/forschung/felder.html
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Гранти на навчання в Норвегії
Організатори: Уряд Норвегії, Норвезький Державний освітній фонд.
Мета: інтернаціоналізація норвезької вищої освіти і допомога іноземним студентам в
отриманні освіти, яка корисна їх рідним країнам.
Про програму:
Як правило, фінансова підтримка надається на чотири роки навчання. Неповні освітні
програми не фінансуються.
У більшості випадків освітні курси, пропоновані в рамках програми квот, проводяться
англійською мовою, тому заявникам, для яких англійська мова не є рідною,
необхідно представити документ, що підтверджує ступінь володіння англійською.
Кожен з ВНЗ-учасників програми висуває свої вимоги до знання мови стипендіатами.
У рамках програми студенти-іноземці отримують такі ж кошти, як і норвезькі
студенти, що навчаються за еквівалентною освітньою програмою. 30% від суми
надається у вигляді гранту, 70% - у вигляді кредиту. Кредит вважається погашеним,
якщо студент повертається в рідну країну після закінчення курсу навчання. Студенти,
які залишаються в Норвегії (або переїжджають в якусь іншу країну) після закінчення
навчання, повинні самостійно погасити кредит.
Учасникам програми може бути надано додаткове фінансування для покриття
транспортних витрат (проїзд в Норвегію). Студенти можуть також подати заявку на
фінансування одного щорічного візиту в рідну країну, якщо освітня програма триває
довше, ніж один рік, і заявку для оплати витрат на відрядження для участі в
дослідницьких польових роботах.
Більшість університетів та університетських коледжів Норвегії беруть участь у
програмі квот.
Останній термін подачі: 1 грудня щорічно, однак для деяких курсів та освітніх
програм строки прийому документів можуть відрізнятися від зазначеного.
Загальний список норвезьких вузів
http://www.ya.org.ua/images/pdf/news/institutions_of.pdf
Детальну інформацію про програму та щодо участі у ній шукайте на
http://www.lanekassen.no/Toppmeny/Languages/English/
E-mail: kvote@siu.no
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Стипендії на навчання в Баварії (Німеччина) для випускників
з Центральної, Східної та Південно-Східної Європи
Організатор: Баварське Міністерство Науки, Дослідження і Мистецтва.
Метою щорічної стипендіальної програми є підтримка науково-технічного
співробітництва та академічного обміну між Баварією та Центрально-Східною та
Південно-Східною Європою.
Про стипендію:
Cтипендії для навчання протягом 2014/15 року. Стипендії
призначені для фінансування навчання в аспірантурі та докторантурі в університетах
Баварії. Однорічні стипендії можуть бути продовжені двічі ( загалом до 3 трьох років).
Стипендія виплачується щомісячно (700 євро) і налічує 8400 євро на рік. Студенти з
дітьми чи з безробітним партнером і принаймні однією дитиною будуть отримувати
860 євро на місяць, що налічує 10320 євро на рік.
До участі запрошуються: випускники з Болгарії, Хорватії, Чехії, Угорщини, Польщі,
Румунії, Росії, Сербії, Словаччини та України.
Умови участі:
Необхідно заповнити аплікаційну онлайн-форма за посиланням
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
Поради щодо написання заяв:
- для тих, хто подає заявку вперше:
http://www.uni-r.de/bayhost/medien/stip-incoming/erstantraege_en_2014.pdf
для
тих,
хто
подає
заявку
на
подовження
стипендії:
http://www.uni-r.de/bayhost/medien/stipincoming/verlaengerungsantraege_en_2014.pdf
Останній день подання заявки: 1 грудня 2013 року
Детальна інформація на сайті http://www.uni-regensburg.de/index.html.en
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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 підготувала
Анжела Левченко

