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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо вам інформацію про наукові конференції,
стипендіальні програми, проекти, в яких ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Міжнародна науково-практична конференція
"Інноваційна модель розвитку: тенденції
та перспективи економічної трансформації"
Організатори:
Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Бакинський університет бізнесу (Азербайджан)
Батумський державний університет ім. Шота Руставелі, (Грузія)
Тольяттінський державний університет (Російська Федерація)
Дата проведення: 23 травня 2014 року.
Останній день подання матеріалів: 10 травня 2014 року.
Тематичні напрямки:
1. Макроекономічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку.
2. Організаційно-правове забезпечення інноваційних процесів.
3. Державна політика у сфері інноваційного розвитку.
4. Фінансово-економічна безпека.
5. Світовий досвід формування інноваційної економіки.
6. Вітчизняна практика забезпечення розвитку інноваційної діяльності.
7. Стратегія модернізації економіки на засадах інноваційного розвитку
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Умови участі:
Для участі в конференції слід надіслати:
- статтю (названу № обраного напряму та прізвищем автора, наприклад,
5Петренко.doc);
- заявку на участь у роботі конференції (зразок додається);
- скановану копію квитанції про оплату редакційно-видавничих послуг та
організаційного внеску (за умови безпосередньої участі у роботі конференції).
Після одержання і розгляду матеріалів оргкомітет інформує авторів про їх прийняття.
Організаційний внесок: 150 грн.
Оплата участі:
Кошти надсилати за наступними реквізитами:
Чвертко Л. А., номер рахунку 29244825509100 в КБ "ПриватБанк", МФО 305299, м.
Умань, ОКПО 14360570, картковий рахунок 5168 7572 2928 7158, обов’язково вказати
"За участь у конференції", ПІБ автора(ів).
Вимоги до оформлення матеріалів:
Стаття має містити такі обов’язкові елементи (виділяти їх у тексті не потрібно):
- постановка проблеми у загальному вигляді;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
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наукових результатів;
- висновки даного дослідження;
- список використаних джерел (відповідно до нового стандарту з бібліографічного
опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).
Ключові слова та анотації на російській і англійській мовах.
Доповіді приймаються у форматі Word (*.doc) обсягом 8-15 сторінок формату А-4,
через 1,5 інтервали. Поля: всі - по 2 см., абзац - відступ на 1,27 см. Шрифт: Times New
Roman, розмір - 14. Назва пишеться великими літерами (шрифт: Times New Roman,
розмір - 14), виділяється напівжирним та розміщується в центрі. Після назви доповіді
праворуч - прізвище та ініціали автора(ів). Для набору таблиць використовуються
утиліти, що вмонтовані у Word. Формули оформляються через редактор формул
"MathType", розмір символів 10, довжина формул має бути не більше 80 мм,
латинські символи набираються курсивом, грецькі - прямим шрифтом, кирилиця - не
допускається. Рисунки, виконані векторною графікою, мають бути розміщені одним
об’єктом або згруповані. Скановані рисунки виконувати з роздільною можливістю не
менше 300 dpi.

Адреса
Телефони
E-mail

м. Умань, вул. Садова, 2
(4744) 5-20-80, +380 97 618-89-89, +380 63 740-40-75
Kaf-econom-pidpr@ya.ru
http://ocs.udpu.org.ua/index.php/economics/transformation
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ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
молодих учених та студентів
«Країни Центрально-східної Європи
в умовах регіоналізації:
економічні, політичні та комунікаційні аспекти»
Організатори: Ужгородський національний університет, Міністерство освіти і науки
України.
Дата і місце проведення:17-18 квітня 2014 року, м. Ужгород.
У рамках конференції планується робота за такими тематичними секціями:
1. Секція економіки.
2. Секція філології та прикладної лінгвістики.
3. Секція міжнародного права та правознавства.
4. Секція соціально-політичних наук (історія, політологія, соціологія).
5. Секція інформаційних технологій.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, словацька,
угорська.
Для участі у конференції необхідно надіслати:
1. Заявку на участь у конференції.
2. Електронний варіант наукової статті.
3. Відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб, що не мають наукового
ступеня).
Зазначені вище матеріали необхідно надіслати до 20:00 6 квітня 2014 р. на адресу
Romanschodey@rambler.ru
Адреса

Телефон
E-mail

88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89А,
Ужгородський національний університет,
факультет міжнародного бізнесу та менеджменту
Координатор Щодей Роман 050-916-31-77
Romanschodey@rambler.ru
www.uzhnu.edu.ua
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Міжнародний конкурс наукових робіт студентів і
аспірантів з економіки та державного управління
Організатор: Науковий журнал «Аспект».
Учасники: студенти, магістри, аспіранти.
Робочі мови: російська, українська, англійська.
Формат конкурсу: дистанційний (з публікацією матеріалів у повній або анотаційній
формі доступу http://asconf.com/)
Кінцевий термін подання матеріалів - 25 квітня 2014 року.
СЕКЦІЇ:
1. Економічні науки:
 Економічна теорія.
 Економіка та управління народним господарством (по галузях і сферах
діяльності, в т.ч.: економіка, організація і управління підприємствами, галузями,
комплексами; управління інноваціями; регіональна економіка; логістика;
економіка праці; економіка народонаселення і демографія; економіка
природокористування; економіка підприємництва; маркетинг; менеджмент;
ціноутворення; економічна безпека; стандартизація і управління якістю
продукції; землеустрій; рекреація і туризм)
 Фінанси, грошовий обіг і кредит.
 Бухгалтерський облік, статистика.
 Математичні та інструментальні методи економіки.
 Світова економіка.
2. Державне та муніципальне управління:
 Стратегічне державне управління.
 Управління політичними процесами.
 Фінансові технології в управлінні.
 Державне регулювання економіки.
Визначення переможців конкурсу - 15-17 травня 2014 року.
Участь у конкурсі безкоштовна.
Детальна інформація:
http://asconf.com/rus/contest_view/icsp
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Стипендія для участі у літньому семінарі
з вивчення грецької мови та культури
Відповідно до Програми співробітництва у галузі освіти, науки і культури між
Грецькою Республікою та Україною, Урядом Грецької Республіки буде надано одну
стипендію для участі у літньому семінарі з вивчення грецької мови та культури у 2014
році.
Стипендія покриває всі витрати на навчання, проживання, харчування стипендіата та
його участь у культурних заходах програми. Транспортні витрати несе сам
стипендіат.
Для участі кандидат має подати до 30 квітня 2014 року такі документи:
- заповнену анкету-заяву;
- фотографію;
копію паспорта;
сертифікат про знання іноземної мови (знання якої кандидат декларує у анкеті заяві);
документи про освіту;
біографічну довідку;
медичну довідку.
Всі документи повинні бути офіційно завірені та супроводжуватись офіційним
перекладом на грецьку/англійську/французьку мову.
Детальна інформація розміщена на веб-сторінці: http://www.minedu.gov.gr/englishmain/153-scholarships/10680-03-02-14-greek-government-scholarships-to-foreigncitizens-for-the-academic-year-2014-2015-and-for-a-summer-seminar-in-greeklanguage-and-culture-2014.html
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ALDA пропонує стипендії для студентів та
дослідників
ALDA (об'єднання локальних агентств демократії) оголошує стипендії для студентів
та дослідників у пам'ять про почесного президента агентства Джанфранко Мартіні.
Про організатора: Асоціація агентств місцевої демократії є неурядовою організацією,
що займається просуванням ефективного управління та участі громадян на місцевому
рівні. АЛЬДА фокусується на діяльності, яка сприяє розвитку співпраці між місцевими
органами влади та громадянським суспільством http://www.alda-europe.eu/
Мета: отримати якісне наукове дослідження і аналіз для АЛЬДА'S сфери діяльності,
з тим щоб розробити стратегії щодо подальшого сприяння місцевих демократій,
залучення громадянського суспільства та зміцнення міжетнічного діалогу.
Студенти та дослідники можуть взяти участь до 30 квітня 2014 року.
Головна вимога: дослідження або проект повинні бути сфокусовані на розробці
теоретичних і практичних стратегій сприяння розвитку місцевої демократії, участі
громадянського суспільства та / або міжнаціонального спілкування.
Розмір стипендії вирішується Радою керуючих ALDA в контексті прийняття проекту
річного бюджету. Сума доступна на 2014 рік становить 3000 євро.
Додаткову інформацію про форму заявки, відбір кандидатів, відбір проектів,
можна знайти на веб-сторінці:
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/scholarship-Gianfranco-Martini.pdf
Переможець буде оголошений на щорічній Генеральній асамблеї ALDA в червні 2014
року, де вчений представить результати його або її дослідження, які будуть широко
розповсюджені.

Кінцевий термін реєстрації - 30 квітня 2014 року!
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«Журнал конституционализма и прав человека»:
запрошення до публікації
Кафедра європейської інтеграції НАДУ при Президентові України спільно з
Європейським гуманітарним університетом (м. Вільнюс, Литовська Республіка,
http://www.ehu.lt/) запрошують до публікації матеріалів у часописі «Журнал
конституционализма и прав человека».
У цент рі уваги часопису – питання ключових правових проблем сучасного
державознавства, а також реалізації конституційно-правових норм; особливості
викладання конституційного та муніципального права у країнах Східної Європи та
СНД.
Періодичніст ь видання часопису – 4 номери на рік (1 раз на 3 місяці).
Мови публікації – російська та англійська, в залежності від мови рукопису,
поданого до редакції.
Часопис видається в електронному форматі, має статус наукового періодичного
видання іншої держави та видання, включеного до міжнародних наукометричних баз.
Авторами статей у часописі можуть бути як знані фахівці у сфері конституціоналізму
та прав людини, так і будь-які особи, що цікавляться відповідною тематикою.
Статті можуть відповідати як концепції рубрики «Процеси євроінтеграції та
врядування в об’єднаній Європі», яку редагує кафедра, так і будь-якої іншої рубрики
часопису.
Ознайомитися із числами часопису, що вже видані, Ви можете за адресою:
http://chr-centre.org/?q=node/7
Статті публікуються безкоштовно. У разі надходження одночасно кількості
статей, яка не може бути надрукована у найближчому числі часопису, статті будуть
ставитися на чергу відповідно до термінів їх надходження, а також рубрики, до якої
вони належать.
Структура часопису, анотації рубрик
Докт рина
Рубрика покликана забезпечити обмін думками в царині філософії права, теорії
конституціоналізму, міжнародного та європейського права, теоретичних проблем
прав людини, а також процесу викладання конституційного права. Рубрика
передбачає також публікацію стенограм експертних обговорень, присвячених
актуальним проблемам теорії конституціоналізму та прав людини.
Владні інст ит ут и держави
У рубриці публікуються матеріали, в яких аналізується діяльність органів
публічної влади, механізми обмеж ення влади, актуальні проблеми конституційного
права і прав людини, що стосуються публічної сфери. Рубрика також включає
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матеріали, в яких досліджуються інституційні структури держав Східної Європи та
СНД, досвід аналізу та застосування принципів права.

Демократ ія
Рубрика фокусується на питаннях політичної участі, виборчого права, проблемах
виборчих механізмів, формування інститутів громадянського суспільства, народного
суверенітету, локальної демократії тощо. Використовуються методи юридичного,
соціологічного, історичного та політологічного аналізу. Дана рубрика орієнтована,
перш за все, на розвиток трансдисциплінарного методу дослідження складних
процесів.
Права людини
Рубрика включає аналітичні статті, присвячені правовому статусу особи,
забезпеченню прав людини, окремим правам та групам прав. Рубрика є найбільш
практично-орієнтованою, оскільки дає змогу забезпечити зв’язок між сучасними
аналітичними центрами, дослідниками та правозахисними організаціями.
Практ ика Європейського суду з прав людини
Рубрика знайомить читачів часопису з найновітнішими тенденціями у
прецедентному праві Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). У рубриці
розміщуються узагальнення та коментарі практики ЄСПЛ з певних тем, коментарі
відомих юристів з приводу справ, що розглядаються у ЄСПЛ, за якими рішення ще не
прийняті; огляд практики національних судів та інших державних органів щодо
застосування ключових постанов ЄСПЛ. У кожному часописі публікується 2-3 огляди
чи коментарі.
Процеси євроінт еграції т а врядування в об’єднаній Європі
Рубрика містить статті, присвячені розв’язанню теоретичних проблем прав
людини, діяльності інституційних структур ЄС, органів публічної влади, а також
аналізу засад врядування в об’єднаній Європі та в окремих державах-членах ЄС. Крім
того, рубрика знайомить читача з практикою ЄС щодо захисту прав людини, засад
демократії, політичної участі, з механізмами обмеження влади, забезпечення
формування інститутів громадянського суспільства в ЄС тощо. Також в рамках рубрики
публікуються матеріали, присвячені вивченню практики застосування норм та
стандартів ЄС, використання вироблених в ЄС механізмів захисту прав людини,
реалізації засад демократії та врядування в країнах Східної Європи й СНД.
Досвід правозахисної діяльност і
У рубриці публікуються аналітичні матеріали, а також інтерв’ю з відомими
правозахисниками, присвячені вдалим прикладам захисту прав, ефективним
технологіям реалізації конституційних прав і свобод, ефективним практикам й
алгоритмам захисту прав людини.
Рецензії
Постійною рубрикою часопису є розділ, що містить рецензії нових видань у
царині конституціоналізму та прав людини
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Вимоги до публікацій
З метою публікації статті, автор надає такі матеріали:
1. Текст статті в електронному вигляді.
2. Заявку на публікацію.
За бажанням автора, надається супровідний лист з рекомендацією до публікації
(від фахівця з вченим ступенем, наукового керівника тощо).
Адреса, на яку надсилаються матеріали: barantsevak@gmail.com
Редакція приймає лише оригінальні матеріали, які не публікувалися в інших
виданнях.
Матеріали надаються в електронному вигляді « .doc ». Обсяг матеріалу має
складати до 40 000 знаків (з пробілами та посиланнями). Шрифт TimesNewRoman,
14 кегель; міжрядковий інтервал – 1,5; береги по 2 см по периметру сторінки;
абзацний відступ – 1 см.
Посилання на літературу оформлюються виносками знизу кожної сторінки.
Необхідно точне цитування та зазначення посилань на джерела.
Використання абревіатури можливе лише після повного поіменування
скорочуваного словосполучення.
Графіки, схеми, діаграми повинні мати послідовну нумерацію.
Статті, оформлені відповідно до вказаних вище рекомендацій, рецензуються
спеціалістами відповідного профілю, після чого приймається попереднє рішення
щодо можливості публікації. Редакція повідомляє автору результат експертної оцінки
(електронною поштою).
У разі позитивного експертного висновку визначається черговість публікації, про
що автор отримує повідомлення електронною поштою.
Редакція може змінювати заголовки, скорочувати тексти статей за згодою
авторів. Редакція залишає за собою право вносити стилістичну правку без узгодження
з авторами.
Тексти негативних рецензій редакція надає автору. Стаття може бути
опублікована після усунення автором недоліків.
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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
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