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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про міжнародні науково-практичні
конференції, в яких Ви можете взяти участь. Звертаємо також Вашу увагу на конкурс
від Освітнього центру “Concept” за підтримки Британської Ради в Україні, Стипендії ЄС
у Коледжі Європи на 2014/2015 навчальний рік та Грантовий конкурс від Фонду
Демократії ООН.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Міжнародна науково-практична конференція "Економічні
підсумки 2013 року: проблеми, перспективи, ефективність"
Організатори: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
Інститут математики, економіки та механіки,
Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин.
Дата проведення: 13-14 грудня 2013 року.
Останній день подання матеріалів: 12 грудня 2013 року.
Тематичні напрями:
1. Актуальні проблеми сучасної економічної науки і практики.
2. Теорія і практика управління в XXI столітті.
3. Теорія управління економічними системами.
4. Роль держави в сучасному економічному розвитку.
5. Економіка галузевих ринків.
6. Фірма в міжнародних ринкових структурах.
7. Інновації в економіці та соціальній сфері.
8. Фінансове управління розвитком економічних систем.
9. Глобальні дисбаланси в сучасних міжнародних економічних відносинах.
10. Новітні теорії економіки добробуту.
11. Глобальні тенденції економічного розвитку.
12. Стратегії розвитку країн в умовах європейської економічної інтеграції.
13. Стійкість національних фінансових систем в умовах глобалізації.
14. Економіка України: сучасний стан та перспективи розвитку в системі
світогосподарських зв'язків.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі: дистанційна.
Умови участі:
1. Заповнити on-line заявку на участь у конференції.
2. Сплатити організаційний внесок 150 гривень.
3. Надіслати Оргкомітету на електронну адресу такі документи:
- тези доповіді;
- відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.
Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів
учасника конференції. Наприклад: Пушняк С.Р._Квитанція Пушняк С.Р._Тези
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Оплата участі:
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
П.І.Б.: Свідлов Іван Юрійович
Поточний рахунок одержувача: 26251007910112
ОКПО: 3250611619
МФО банка одержувача: 351005
Призначення платежу: поповнення рахунку Свідлова І.Ю. від П.І.Б.
Вимоги до оформлення матеріалів:
- доповідь на актуальну тему;
- обсяг тез - не більше 3-ох сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова;
- поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм;
- шрифт - Times New Roman, кегель – 12;
- міжрядковий інтервал - 1,5;
- абзацний відступ - 1,25 см;
- вирівнювання по ширині;
- список літератури - не більше 5 джерел;
- рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.
Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, до друку не приймаються!
Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно
перевірені.
Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

Телефон

+380 95 314-96-13

Web-сторінка

www.onu.economist.od.ua/conference

E-mail

conf@onu.economist.od.ua

Адреса

Кафедра світового господарства і міжнародних

оргкомітету

економічних відносин ОНУ ім. Мечникова, вул.
Дворянська, 2, к. 68,
Одеса, Україна, 65082
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Конкурс "Успішний мотиваційний лист 2013"
Організатор: Освітній центр “Concept” за підтримки Британської Ради в Україні.
До участі запрошуються: студенти українських ВНЗ та молоді фахівці віком від 18 до
35 років.
Останній день подання заявки: 8 грудня 2013 року.
Умови участі:
- надіслати мотиваційний лист до університету чи бізнес-школи англійською мовою;
- зареєструватися на сайті навчального ресурсу Learn English (лише зареєстровані
користувачі можуть завантажувати матеріали);
- ознайомитися з сучасною бізнес-термінологією та порадами щодо складання
документації.
Обсяг листа не повинен перевищувати 1000 слів.
План листа
1. Вкажіть, в якому вищому навчальному закладі і за якою спеціальністю Ви б хотіли
навчатися.
2. Опишіть Ваші академічні інтереси, досягнення, успіхи в навчанні. Сформулюйте
причини, які спонукали Вас продовжити навчання в даному навчальному закладі.
3. Яким чином, на Ваш погляд, навчання буде сприяти розвитку Вашої подальшої
кар'єри? Які переваги Ви отримаєте у майбутньому.
4. Перелічіть Ваші інтереси та захоплення, в тому числі і неакадемічні, наприклад,
різноманітні публікації та участь у соціальних проектах.
5. Вкажіть, які предмети Ви б хотіли вивчати поглиблено. Чому? На яку тему Вам
було б цікаво написати наукову роботу (для отримання ступеня бакалавра або
магістра)?
Роботи приймаються в форматах MS Word або PDF на електронну адресу оргкомітету.
Завантажити аплікаційну форму можна за посиланням:
http://iecc.com.ua/modules/pages/upload/file/motivation_letter_2013_application_fo
rm.doc
Кожна робота, окрім конкурсного мотиваційного листа, має містити таку інформацію:
1. Прізвище, ім’я учасника конкурсу українською мовою.
2. Назва навчального закладу або місце роботи,посада.
3. Контактний телефон.
4. Е-mail.
5. Фразу: "Підтверджую, що я є зареєстрованим користувачем навчального ресурсу
LearnEnglish".
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6. Також вкажіть, які матеріали, на Ваш погляд, були найбільш корисними:
- professionals Podcasts;
- "You're Hired" videos;
- business Magazine;
- grammar and words.
Критерії оцінювання робіт:
- грамотно і правильно викладений текст;
- чітка структура;
- розкриття змісту відповідно до умов конкурсу;
- правильне і доречне використання ділової англійської мови.
Підсумки:
Переможця буде оголошено 19 грудня 2013 на сайті Освітнього центру Concept,
сторінці Британської Ради на Facebook та повідомлено електронною поштою.
Нагороди:
Двотижневий курс англійської в мовній школі Bell Cambridge (покривається вартість
навчання та проживання).
Детальна інформація на сайті організатора: http://iecc.com.ua

Телефон

(44) 362-32-62

E-mail

competition@iecc.com.ua
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Міжнародна науково-практична конференція "Інвестиційні
та інноваційні пріоритети діяльності економічних суб'єктів"
Організатор: Центр економічних досліджень та розвитку.
Дата проведення: 6-7 грудня 2013 року.
Останній день подання матеріалів: 6 грудня 2013 року.
Тематичні напрямки:
1. Економічна теорія.
2. Світова економіка.
3. Менеджмент.
4. Маркетинг.
5. Управління інноваціями та інноваційною діяльністю.
6. Регіональна економіка.
7. Логістика.
8. Економіка народонаселення і демографія.
9. Економіка та управління якістю.
10. Економічна безпека.
11. Управління знаннями в аспекті розвитку економічних наук.
12. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами
(промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та
інформатики, сфери послуг).
13. Економіка праці та управління персоналом.
14. Бухгалтерський облік та аудит.
15. Фінанси та податкова політика.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі: дистанційна.
Умови участі:
- Заповнити форму заявки на участь у конференції
http://www.cesd.org.ua/index.php/conference
- Надіслати на електронну скриньку оргкомітету такі матеріали:
1. Тези доповіді.
2. Скановану квитанцію про сплату організаційного внеску 85 грн.
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Оплата участі:
Банківськи реквізити для сплати:
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
Рахунок одержувача: 26257007211655
ОКПО: 1063825921
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Десяткіна Ельза Миколаївна
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Десяткіної Е.М. від П.І.Б.
Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг - 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0,
7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням.doc; шрифт - Times New
Roman, розмір - 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ - 10 мм; поля -20 мм.
Детальну інформацію шукайте на сайті організатора.
Телефони

+380 66 649-13-14

Web-сторінка

http://www.cesd.org.ua/

E-mail

conf@cesd.org.ua

Адреса
оргкомітету

Центр економічних досліджень та розвитку, а/с 332,
Одеса 1, 65001
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Міжнародна наукова конференція "Україна в етнокультурному
вимірі століть, присвячену 175- річчю з дня народження
видатного українського етнографа Павла Чубинського"
Організатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова,
Інститут історичної освіти, кафедра етнології.
Дата проведення: 23 - 24 січня 2013 року.
Останній день подання матеріалів: 6 грудня 2013 року.
Тематичні напрямки:
1. Творча спадщина Павла Чубинського у вимірі сучасних проблем української
етнології.
2.

Експедиційна

діяльність

П.

Чубинського

на

тлі

розвитку

збиральницько-

дослідницьких, науково-теоретичних і методологічних основ етнографії.
3. Проблеми етногенезу та націогенезу українців.
4. Матеріальна й духовна культура - основа вивчення сучасності українського етносу.
5.

Етнонаціональні

й

етнополітичні

проблеми

минулого

і

сучасності.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Умови участі:
1. Праці подаються у електронному вигляді(дискета 3.5, CD-диск) та друкованому
(один екземпляр з підписом автора). Можна надсилати на електронну адресу кафедри
(обов'язково

додаються

відомості

про

автора

-

див.

п.4.).

2. Відомості про автора подаються у кінці статті (домашня адреса, індекс міста,
телефон: роб., дом., моб.; місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь,
посада).

Стаття

та

відомості

про

автора

повинні

бути

у

одному

файлі.

Відправивши свій матеріал. обов'язково дізнайтесь за телефоном, що він потрапив до
Оргкомітету.
Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність
викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних
імен, географічних назв тощо. Збірник наукових праць учасників буде видано
напередодні заходу.
Організаційний внесок: 150 грн.
Телефони

(44) 245-41-66; 249-84-19; +380 96 801-28-36

E-mail
Адреса

kafetno@ukr.net
м. Києві, вул. Освіти, 6
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Стипендії ЄС випускникам ВНЗ країн-учасниць Європейської
політики сусідства для отримання післядипломної освіти у
Коледжі Європи на 2014/2015 навчальний рік
Коледж Європи є незалежним закладом післядипломної освіти з європейських
студій. Коледж пропонує високоякісні знання та професійні перспективи для
студентів з понад п’ятдесяти держав планети. Два філіали Коледжу розташовані в
Брюґґе (Бельгія) та Натоліні (Варшава, Польща).
Навчальна програма є однорічною, по завершенні якої студенти отримують
ступінь магістра. Традиційно, студенти спеціалізувалися або в європейському праві
або в міжнародній економіці (наприклад, європейські економічні студії), або ж в
європейський політичних та адміністративних студіях; однак, за останні роки було
створено кілька додаткових навчальних програм.
Право на отримання стипендії мають випускники ВНЗ таких країн: Алжиру,
Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Єгипту, Грузії, Ізраїлю, Йорданії, Лівану, Лівії,
Молдови, Марокко, Палестинської Автономії, Сирії, Тунісу та України.
Останній термін подання заявок – 15 січня 2014 року.
Стипендія покриває витрати на навчання, проживання, харчування та проїзд.
Процедура відбору:
1. Увійти на вебсайт Коледжу www.coleurope.eu і перевірити відповідну інформацію в
розділах «Післядипломні програми» і «Вступ: вимоги до вступу і мовні вимоги»
2.

Зареєструватися

і

скласти

заяву

в

режимі

он-лайн

https://www.coleurope.eu/website/study/admission/apply-online
3. Роздрукувати заяву і надіслати її поштою до Приймальної комісії Коледжу Європи
за адресою: Dijver 11, BE-8000 Brugge, Belgium з усіма потрібними документами
https://www.coleurope.eu/website/study/admission/apply-online/explanatory-noteconcerning-applications-admission
4.

Після

завершення

періоду

прийому

документів

всі

заяви

розглядаються

навчальною комісією коледжу Європи, і проводиться попередній відбір. Відібрані
кандидати запрошуються на (телефонну) співбесіду з професорами/асистентами
відділення, на яке кандидати подали заяву. Остаточне рішення щодо прийняття до
Коледжу і отримання стипендій приймаються після співбесіди з кандидатами країнучасниць Європейської політики добросусідства. Спершу кандидатів повідомляють
електронною поштою, а пізніше їм надсилають лист-підтвердження про вступ.
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Робочі мови Європейського коледжу - англійська та французька.
Знання

мови

має

бути

зазначено

он-лайн

заявці.

Рівень

володіння

мови

визначатиметься під час співбесіди. Кандидати мають, по можливості, надати
сертифікати або рекомендації щодо рівня володіння мовою.
Детальнішу інформацію щодо мовного відбору можна дізнатися у Ангели О'Ніл,
директора з комунікацій і мов Коледжу Європи angela.oneill@coleurope.eu.
Вимоги до кандидатів:
1.Повна вища освіта (магістр, бакалавр).
2.Подання усіх необхідних документів та заповнення он-лайн анкети.
3.Друкована копія заяви та документів мають бути надіслані поштою до
приймальної комісії до 15 січня 2014 року.
Зверніть увагу , що заявки на участь дійсні тільки для одного навчального року.
Для детальнішого ознайомлення з можливостями та вимогами для отримання
стипендії усі зацікавлені сторони запрошуються відвідати розділ «Admission – How to
apply» https://www.coleurope.eu/website/study/apply-masters-programme на веб-сайті
Коледжу Європи.
У

разі

виникнення

додаткових

адресою:info.admissions@coleurope.eu

питань

можна

звертатися

за

такою
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Грантовий конкурс від Фонду Демократії ООН для
громадських організацій
Фонд Демократії Організації Об’єднаних Націй з 15 листопада до 31 грудня
2013 року прийматиме заявки на фінансування проектів громадських організацій,
спрямованих на розвиток та підтримку демократії.
ФД ООН підтримує проекти, спрямовані на зміцнення громадянського суспільства
та забезпечення участі всіх груп населення у демократичних процесах.
Фонд працює для організацій громадянського суспільства і, зокрема, для місцевих
організацій.
Проекти мають охоплювати такі галузі:
 Розвиток суспільства.
 Верховенство права та права людини.
 Методи демократизації.
 Жінки.
 Молодь.
 Засоби масової інформації.
Пропозиції

проектів

мають

бути

подані

в

режимі

он-лайн

тільки

на http://www.un.org/democracyfund/
До розгляду прийматимуться лише заявки подані в режимі он-лайн у вказаний
період проектні пропозиції англійською або французькою мовами.
Через електронну пошту, факс та пошту заявки прийматися не будуть.
Рекомендації щодо подачі документів, питання, відповіді та досвід минулих етапів
Ви можете знайти на веб-сторінці.
ФД ООН забезпечує проект грантом у розмірі до 400 000 дол. США.
За період реалізації п’яти Етапів Фінансування ФДООН підтримав більш, ніж 400
проектів, в більш, ніж 100 країнах, загальною сумою майже 400 млн. дол. США.
Заявки відбиратимуться на основі надзвичайно ретельного конкурсного відбору, з
менш ніж 2 % всіх заявників, які отримають схвальні відповіді про фінансування.
The United Nations Democracy Fund (UNDEF)
1 United Nations Plaza, Room DC1-1300
New York, NY 10017, USA
Tel: +1 212 963 3399
Tel: +1 917 367 8062
Fax: +1 212 963 1486
E-mail: democracyfund@un.org
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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

