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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про конкурси, проекти, курси та
конференції, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Другий конкурс на участь у одному з 4-х навчальних візитів
«Виклики після Євромайдану: Схід і Захід разом»
Організатор: Фонд Освіта для Демократії (Варшава, Польща), Громадський Сектор
Євромайдану, Мережа «Громадські Ініціативи України» та Товариство Лева (Львів) в
рамках проекту «Виклики після Євромайдану – громадський сектор у дії», який
реалізується за підтримки Фонду Міжнародної Солідарності (SolidarityFund.PL).
Мета навчальних візитів: Познайомити учасників з досвідом та здобутками
неурядових організацій, неформалізованих ініціатив, органів місцевого самоврядування
та медіа організацій для знайомства з найбільш успішними ініціативами, мультиплікації
успішних ініціатив, започаткування співпраці та ініціювання спільної діяльності в
майбутньому.
Дата проведення: перша половина листопада 2014 року.
Місце проведення: Львів, Вінниця, Суми та Херсон.
Цільова аудиторія: Представники громадських організацій, волонтери, активісти
неформалізованих рухів (авто-майдан, Євромайдан, ініціативи, що допомагають
переселенцям, військовим тощо).
Тривалість кожного навчального візиту: 5 днів.
Програма: Навчальні візити відбуватимуться у форматі коротких (1,5 — 2,5
годинних) зустрічей з представниками місцевих організацій, відвіданням офісів цих
організацій, знайомством з досвідом організацій, участю в подіях, які проводитимуть
місцеві організації. Також передбачається щонайменше одна публічна подія за участю
учасників навчального візиту, на яку будуть запрошені місцеві активісти та представники
організацій міста та області, в яких перебуватимуть учасники візиту.
Впродовж

навчального

візиту

учасники

також

матимуть

можливість

познайомитись з культурними особливостями регіону, відвідати визначні пам’ятки
міста, познайомитись з культурними ініціативами міста та області.
Географічні пріоритети:
На візит у Львів та Вінницю пріоритет надаватиметься учасникам, які проживають
у

Автономній

Кіровоградській,

Республіці
Луганській,

Крим,

Дніпропетровській,

Миколаївській,

Херсонській та Чернігівській областях.

Одеській,

Донецькій,

Запорізькій,

Сумській,

Харківській,
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На візит у Суми та Херсон пріоритет надаватиметься учасникам, які проживають у
Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській,
Львівській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та
Чернівецькій областях.
Для участі в конкурсі на участь в навчальному візиті, необхідно заповнити одну з
4-х он-лайн анкет:
Он-лайн анкета на участь в навчальному візиті у Львові (3-7 листопада) http://goo.gl/forms/Qq8AuhsjWV
Он-лайн анкета на участь в навчальному візиті у Вінниці (11-15 листопада) http://goo.gl/forms/zKi2vjjPeD
Он-лайн анкета на участь в навчальному візиті у Сумах (12-16 листопада) http://goo.gl/forms/Ue1l6Aeipl
Он-лайн анкета на участь в навчальному візиті у Херсоні (3-7 листопада) http://goo.gl/forms/D88yjj43bk
Останній термін подання заявок: до 30 жовтня 2014 року.
Вартість: Участь у навчальному візиту (проїзд, проживання та харчування)
повністю покривається за рахунок організаторів. Усі учасники конкурсу будуть
поінформовані про результати відбору.
За додатковою інформацією звертайтесь до:
Додаткова інформація:
Юрій Степанець, vinmonp@gmail.com
http://www.grantua.com.ua/?p=2528
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Стипендіальна програма «Завтра.UA» 2014/15
Організатор: Фонд Віктора Пінчука.
Про програму: Стипендіальна програма «Завтра.UA» – перша приватна
загальнонаціональна програма з підтримки талановитої молоді. Стипендіати програми
відбираються щорічно на відкритому всеукраїнському конкурсі. До участі запрошуються
всі студенти 3-6 курсів денної форми навчання українських вищих навчальних закладів
4-го рівня акредитації та ВНЗ-партнерів програми.
Подавати студентів на стипендію можуть ВНЗ-партнери програми, або
безпосередньо самі студенти. Відповідно студентам необхідно подавати документи або
через сайт програми http://www.zavtra.in.ua/, або через її уповноваженого представника
у своєму ВНЗ.
Тривалість прийому та реєстрації документів: 20 жовтня–30 листопада 2014 року.
Перелік документів, які подаються на Конкурс:
– Заявка – 2014 на участь у Конкурсі – 2014/15 http://goo.gl/gJiADn
– Самостійна конкурсна робота студента за науковим напрямом, визначеним
Фондом, обсягом не більше 8 друкованих сторінок українською, російською або
англійською мовою.
– Сканований відгук наукового керівника.
– Сканований рекомендаційний лист.
– Мотиваційний лист.
– Обґрунтування наукової роботи.
- Цьогорічна фотографія конкурсанта.
– Сканована копія документу, що підтверджує наукову діяльність конкурсанта.
– Копії
конкурсанта.

документів,

що

підтверджують

громадсько-соціальну

діяльність

Усі документи подаються в електронному вигляді.
Критерії відбору: Високий рівень фахових знань, самостійна наукова робота,
лідерські, комунікаційні та творчі здібності.
Додаткова інформація: http://www.zavtra.in.ua/
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Стажування у міській раді Львова
Організатор: Львівська міська рада та Центр громадянських ініціатив.
Мета проекту: Залучення молоді до навчання в органах місцевого
самоврядування на благо громади міста Львова, самореалізації та для формування
резерву молодих, кваліфікованих кадрів.
Стажування відкриває можливості: Отримати рекомендації для майбутніх
роботодавців, проявити лідерські якості, приєднатись до успішної команди Львівської
міської ради, отримати диплом учасника.
Термін стажування: від 2 місяців з гнучким графіком.
Напрями стажування:
Економічний.
Культурний.
Туристичний.
Юридичний.
Транспортний.
Соціальний.
Містобудівний.
Житловий.
Освітній.
ІТ - напрям.
Кадровий.
Діяльність прес-служби та промоційний.
Загально-організаційний та архівний.
Адміністративно-господарський.
Контактні дані: м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 215, тел.: 297-57-59, karyera.lmr@gmail.com
Керівник програми стажування: Начальник відділу кадрів апарату виконкому ЛМР
Галина Бордун.
Куратор програми: Юрій Звір.
Додаткова інформація та аплікаційна форма:
http://city-adm.lviv.ua/lmr/information/internships
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Цикл лекцій «Медіа | Тероризм | Держава»
Організатор: Pastiche Project.
Про проект: Жодна терористична атака на суспільство не обходилася без
власного вираження у медіа. Традиція розглядає останнє лише як зв’язок між державою і
тероризмом. Проте, сьогодні очевидно, що медіа є чимось більшим за це. І медіа, і
тероризм, і держава – окремі і незалежні актори, які зустрічаються під час конфліктів,
трансформуючи одне одного. У циклі лекцій «Медіа. Тероризм. Держава.» буде
здійснена спроба розібратись у цій зустрічі, її походженні і значенні для суспільства.
Місце проведення: Центр польських та європейських студій НаУКМА, м. Київ,
вул. Волоська, 10, підвальне приміщення 6 корпусу.
Вартість: безкоштовно.
Розклад лекцій:
10 листопада | 18:30 – Михайло Мінаков «Українське суспільство в часи терору»;
17 листопада | 19:00 – Мустафа Найем «Медіа — Тероризм — Медіа-бізнес».
Додаткова інформація: https://www.facebook.com/events/536033809874137
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«Prometheus»: Безкоштовні масові онлайн-курси від
викладачів КНУ ім. Шевченка, КПІ та Могилянки
Організатор: Громадський проект «Prometheus».
Про проект: Громадський проект «Prometheus» надасть вільний і абсолютно
безкоштовний доступ до найкращих навчальних курсів університетського рівня всім
охочим незалежно від місця проживання, віку, майнового становища чи статків.
«Prometheus» не лише самостійно створює та розміщує масові відкриті онлайнкурси на власному сайті, але й надає безкоштовну можливість університетам, провідним
викладачам та компаніям-лідерам в своїй галузі публікувати й розповсюджувати курси
на цій платформі.
Мета проекту: Не просто окремі курси, а взаємопов’язані цикли курсів з
найактуальніших для країни тем (бізнес, IT, іноземні мови, право, історія тощо).
Кожен курс проекту «Prometheus» складатиметься з відеолекцій провідних
викладачів найкращих українських ВНЗ, інтерактивних завдань, що дозволять закріпити
отримані знання, а також форуму, на якому студенти матимуть можливість поставити
запитання викладачу та спілкуватися один з одним. Все, що знадобиться для участі в
такому курсі, – комп’ютер та наявність доступу до мережі Інтернет.
Тематика перших курсів проекту:
«Історія України: від Другої світової війни до сучасності», викладач КНУ ім.
Тараса Шевченка Іван Патриляк.
«Фінансовий менеджмент», викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Олексій
Геращенко.
«Основи програмування мовою Python», викладач КПІ Нікіта Павлюченко.
«Розробка та аналіз алгоритмів», викладач КПІ Олексій Молчановський.
Успішне завершення курсу дасть змогу отримати електронний сертифікат, який
підтверджуватиме здобуті знання.
Початок занять: два курси проекту стартують в листопаді 2014 року, наступні
два – в січні 2015 року.
Вартість: безкоштовно.
Реєстрація: Зареєструватися на перші чотири масові онлайн-курси проекту
«Prometheus» від викладачів КНУ ім. Тараса Шевченка, КПІ та Києво-Могилянської
академії можна на сайті проекту – http://prometheus.org.ua.
Додаткова інформація: http://prometheus.org.ua/ та info@prometheus.org.ua
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Акторський майстер-клас Ігоря Білиця
Організатор: Freud House cafe art club.
Місце проведення: м. Київ, вул. Костянтинівська, 21.
Дата проведення: 1 листопада 2014 року, 16:00.
Вартість: за умовами простору.
Акторська майстерність – це набір технік, спрямованих на те, щоб розкрити свої
творчі здібності, зробити голос природним і сильним, а тіло слухняним і виразним,
навчитися керувати своїм емоційним станом.
Програма майстер-класу включає:
методики звільнення від страху публічного виступу;
техніки зняття м'язових зажимів;
роботу з увагою і уявою;
основні техніки роботи з мовним апаратом;
елементи пластичної виразності.
Ведучий: Ігор Білиць – режисер, актор, ведучий тренінгів з акторської та
ораторської майстерності, тренінгів з особистісного росту, розвитку мовлення і голосу,
успішних публічних виступів та командоутворюючих тренінгів.
Додаткова інформація:
http://www.freud-house.com.ua/th_event/тренінг-з-акторської-майстерності/
taliyanataliya@gmail.com

та
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Стажування від Atlas Corps в США та Колумбії
Організатор: Atlas Corps.
Про організатора: Atlas Corps – це некомерційна організація, що надає стипендії
для участі в програмі професійного стажування на термін в 12 місяців. Набір стажерів
проводиться три рази на рік для роботи в некомерційних структурах в США та Колумбії.
Про

програму:

Учасники

програми

пройдуть

стажування

в

неурядових

організаціях, відповідно до свого досвіду роботи. Набір на стажування відкрито для усіх
національностей.
Стипендія включає: Страховка, тренінги, що надаються Atlas Corps, авіа переліт,
вартість візи. Також виплачується щомісячна стипендія.
Вимоги до кандидатів:
Два чи більше років досвіду роботи у відповідній галузі в недержавних та
соціальних установах чи некомерційному секторі.
Ступень бакалавра чи спеціаліста.
Вільне володіння англійською мовою (англійською чи іспанською для
участі в Колумбійському проекті).
Бути молодшим 35 років (включно).
Подати заявку на стажування в країну, відмінну від країни проживання.
Наміри повернутися в свою країну після завершення стажування.
Терміни для подачі заявки:
Стажування в США: 15 липня, 8 листопада, 22 березня.
Стажування в Колумбії: 30 жовтня.
Останній термін подачі заявки (найближча дата): 8 листопада 2014 року.
Подати

заявку

на

участь

в

програмі

можна

http://www.atlascorps.org/apply.php.
Додаткова інформація: http://www.atlascorps.org

на

сайті

Atlas

Corps

–
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Десять безкоштовних освітніх сайтів, які розширюють
кругозір
Khan Academy – https://www.khanacademy.org
Про сайт: Некомерційний сайт, який забезпечує освіту світового класу – для всіх
охочих будь-де.
Призначення: У Кhan Academy представлена величезна бібліотека якісних
навчальних матеріалів, в тому числі п’ять тисяч міні-лекцій Youtube Video Tutorials.

P2PU – https://p2pu.org/en/
Про сайт: Відкрита спільнота горизонтального навчання, яка дозволяє поглибити
знання з різних дисциплін за допомогою онлайн-курсів та навчальних груп. На порталі
є як окремі навчальні групи, так і їх об’єднання – так звані «школи» (Школа соціальних
інновацій, Школа вебкрафту тощо).
Призначення: Кожен може створити курс або навчальну групу та ділитися своїми
знаннями з іншими користувачами. Спільнота відкрита для кожного.

Big think – http://bigthink.com
Про сайт: Дороговказ до найкращих і найновіших ідей на планеті. Нині інтернет
пропонує безліч інформаційних «точок» – історій, твітів, оновлень статусів, – але дуже
мало способів об’єднати ці точки, щоб побачити масштабніші візерунки. Запитуючи
експертів про найважливіші здобутки у їхніх дослідженнях, редакція порталу Big think
відбирає найкращі ідеї за такими критеріями, як значущість (як ця ідея вплине на світ в
цілому та на життя окремої людини), релевантність (на кого ідея вплине найбільше) та
можливість застосування на практиці.
Призначення: Сотні статей та відео, що торкаються нових «великих ідей».

The university of the people – http://uopeople.edu
Про сайт: Некомерційний безплатний заклад дистанційної освіти, що має право
присуджувати науковий ступінь.
Призначення: В основі UoPeople – віра, що доступ до вищої освіти є ключовою
складовою для забезпечення миру в світі. The university of the people надає ступінь
молодшого спеціаліста (Associate degree) та бакалавра (Bachelor’s degree) з таких
дисциплін, як управління бізнесом та інформаційні технології. Є також курси з
загальноосвітніх предметів (математика, філософія, психологія, історія мистецтва,
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алгебра, англійська мова, бізнес-англійська тощо), проходження яких не надає
наукового ступеня, але дозволяє поглибити знання з відповідних тем.

CURRIKI – http://www.curriki.org/welcome/
Про

сайт:

Глобальне

об’єднання,

що

дозволяє

користувачам

інтернету

створювати, поширювати та знаходити безкоштовні навчальні ресурси.
Призначення: CURRIKI має тисячі уроків та курсів, створених викладачами; ці
матеріали поширюються по всій спільноті CURRIKI через об’єднані мережеві групи.

Academic Earth – http://academicearth.org
Про сайт: Широка колекція безкоштовних освітніх ресурсів від найкращих
світових університетів. Можливий пошук курсів як за дисципліною, так і за ВНЗ.
Найбільшу кількість курсів надають Массачусетський технологічний інститут, Єльський
університет, Стенфордський університет.
Призначення: Academic Earth відбирає посилання на найкращі навчальні онлайнресурси. Наявні 750 курсів та 8,5 тисяч окремих лекцій надають можливість вивчити
безліч дисциплін у власному темпі й у зручний для вас час.
WOLFRAM DEMONSTRATIONS PROJECT –
http://demonstrations.wolfram.com/index.html
Про сайт: Сайт, наповнений інтерактивними ілюстраціями, який додає новий
вимір до онлайн-навчання.
Призначення: За допомогою динамічної обчислювальної технології створюються
ілюстрацій для наочної демонстрації наукових понять.
SAYLOR – http://www.saylor.org
Про сайт: Колекція з більш, ніж 300 безкоштовних онлайн-курсів, навчатися за
якими можна у власному темпі.
Призначення: На порталі є як комплексні навчальні плани (дисципліни, об’єднані
в цикли, подібні до тих, що пропонують традиційні ВНЗ) – управління бізнесом та
комп’ютерні науки, – так і окремі бізнес-курси з популярних предметів (інформаційні
технології, менеджмент тощо). Низка курсів дозволяє отримати кредити у вишахпартнерах порталу. Розпочати навчання можна у будь-який зручний момент і займатися
тоді, коли у вас є час.
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UNIVERSITY OF REDDIT – http://www.ureddit.com
Про сайт: «Академічний старший брат» порталу REDDIT – найулюбленішої
інтернет-спільноти кожного «технаря».
Призначення: The University of Reddit дозволяє людям ділитися своїми знаннями
та навчальними матеріалами через лекції та відео.
ALISON – http://alison.com
Про сайт: Світова онлайн-спільнота, створена, щоб навчати людей важливих
навичок, потрібних для роботи.
Призначення: Користувачі можуть отримати необхідні вміння, зареєструвавшись
на один із 600 сертифікованих мультимедійних безкоштовних курсів.
Додаткова інформація: http://gurt.org.ua/news/recent/23955/
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Гранти на реалізацію програми з оцінки якості роботи судів
Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Про програму: Проект USAID «Справедливе правосуддя» оголошує конкурс
грантів для українських неурядових організацій, які здатні у співпраці із судами та
Державною судовою адміністрацією України провести опитування громадян щодо їх
задоволеності якістю функціонування судів на основі методології карток громадянського
звітування (КГЗ) в усіх судах Івано-Франківської, Львівської, Черкаської, Чернівецької,
Одеської та Харківської областей.
Цільова аудиторія: Українські неурядові організації.
Меті Грантової програми: Оцінка якості послуг, що надаються судами України, та
розробка ефективних рекомендацій щодо поліпшення якості судових послуг та
підвищення рівня громадської довіри до судів. Грантова програма також спрямована на
просування зовнішньої оцінки якості функціонування судів та її поширення у нових
пілотних судах.
В рамках програми грантів буде надано до 6 грантів у розмірі до 266 тис. грн.
кожен. Очікується, що отримувач гранту покриє до 10 % витрат від загальної вартості
запропонованого проекту за рахунок власних коштів або ресурсів.
Орієнтовний початок виконання проектів: 12 січня 2015 року.
Тривалість проектів: 8 місяців.
Останній термін подачі заявок для участі в конкурсі грантів: до 14 листопада
2014 року, 17:00.
Заявки подаються в електронному та паперовому вигляді. Пакет документів для
подання заявки слід надсилати в офіс Проекту USAID «Справедливе правосуддя» до
зазначеного вище терміну.
З докладним описом грантової програми, вимогами до одержувачів грантів,
інструкцією щодо підготовки та подання заявки на одержання гранту та формами
документів можна ознайомитись на сайті Проекту USAID «Справедливе
правосуддя» http://link.ac/4zRi9
Контакти:
+38 044 581 33 03, saf@fair.org.ua
Додаткова інформація: http://link.ac/4zRi9
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Семінар для громадських активістів з шести регіонів України
«Об’єднаймось заради розвитку та миру!»
Організатор: ГО «Громадський центр «Форум» за підтримки Відділу преси, освіти
та культури Посольства США в Україні.
Мета

семінару: Навчити учасників, як зменшувати вплив стереотипів на

спілкування та співпрацю, як контролювати емоції ненависті та ворожнечі та як
взаємодіяти в ситуації конфлікту в державі.
Місце проведення: м. Чернівці.
Дата проведення: 18-19 листопада, 2014 року.
Цільова аудиторія: Громадські активісти Вінницької, Донецької, Луганської,
Тернопільської, Харківської та Чернівецької областей, які зацікавлені в подальшій
співпраці з колегами з інших регіонів України
Викладачі: Досвідчені тренери - історик і психолог, які ознайомлять з
соціокультурними, історичними та психологічними аспектами ситуації в Україні.
Під час семінару учасники:
- поглиблять свої знання про суспільні процеси під час збройних конфліктів,
- навчаться технікам контролю емоцій для зниження ворожнечі та ненависті,
-

дізнаються,

як

зменшувати

інформаційний

вплив

на

свідомість

задля

встановлення тіснішої співпраці та взаємодії в ситуації конфлікту в державі.
Для участі в семінарі необхідно заповнити анкету учасника:
http://goo.gl/L3Ooe0
Останній термін подачі анкети: 10 листопада 2014 року.
Потенційним учасникам буде надіслано запрошення та деталі проведення
семінару.
Вартість участі в семінарі: безкоштовно. Організатори забезпечують проживання,
харчування та проїзні витрати учасників.
Додаткова інформація: +38 0977961754, forumccvin@gmail.com
http://gurt.org.ua/news/trainings/24012/
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Тренінговий курс «Інформаційно-правова майстерня для
активістів громадянського суспільства та адвокатів»
Організатор: Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги спільно з
Українською Гельсінською спілкою з прав людини (УГСПЛ), Всеукраїнська освітня
програма «Розуміємо права людини» та Освітній Дім Прав Людини – Чернігів за
фінансової підтримки Національного фонду підтримки демократії (NED).
Мета курсу: Учасники зможуть підвищити та розширити свої знання щодо прав
людини, їх повноцінного застосування та захисту, проведення просвітницьких,
моніторингових, правозахисних кампаній, здійснення інших форм громадянської
активності.
Цільова аудиторія: Громадські активісти, журналісти, юристи та громадські
організації України, якщо ті планують активно діяти на захист прав людини. Перевагу
буде віддано випускникам освітніх програм «Розуміємо права людини», членам
Всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги та інших. Отримані на тренінгу
знання та навички учасники зможуть застосовувати на практиці.
Дата проведення: з 14 до 16 листопада 2014 року.
Місце

проведення:

На

базі

Чернігівського

Освітнього

забезпечують

проживання

Дому

Прав

Людини (с. Количівка, Чернігівський р-н).
Вартість

навчання:

Організатори

та

харчування

учасників тренінгу, витрати на проїзд до місця проведення тренінгу й у зворотному
напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду рейсовим
автобусом, купейним або плацкартним вагоном поїзда).
Форма навчання: Лекції та тренінги (дискусії, мозковий штурм, рольові ігри і т.д.).
Програма

навчання: Питання розширення можливостей НУО та правової

Empowering активістів та журналістів; інформація та особиста безпека; організація
громадянських і правозахисних дій; ЗМІ діяльність і інформація, медичні, юридичні та
управлінську підтримку для активних ініціатив громадянського суспільства на Сході та
Півдні України та в Криму; моніторинг майбутнього після парламентських виборів;
питання НПО або ЗМІ реєстрації / перереєстрації в новому місці проживання, і т.д.
Провідні українські та зарубіжні експерти будуть запрошені в якості тренерів.
За

підсумком

проходження

тренінгу,

учасники

в

подальшому

матимуть

можливість долучитися до участі в проекті «Правова Спільнота інформаційних та
консультаційних центрів в Україні».
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Мета цього проекту: Консолідація зусиль на рівні місцевої громади юристів,
журналістів та громадських активістів для відновлення громадянських та політичних
прав. Найбільш активні учасники отримають експертну допомогу та фінансову
підтримку для реалізації своїх мікро-проектів.
Для участі у конкурсі необхідно: Зареєструвати свою кандидатуру на участь у
тренінговому курсі, дочекатись підтвердження реєстрації.
Зареєструвати свою кандидатуру на участь у тренінгу можна у два способи:
I)
заповнити
реєстраційну
анкету
он-лайн
http://edu.helsinki.org.ua/zajavka/ (обов’язково поставити галочку
Тренінгу вгорі сторінки).

за
адресою:
навпроти назви

Зверніть увагу! Для того, аби отримати доступ до анкети, необхідно бути
зареєстрованим користувачем сайту. Зареєструватися як користувач сайту можна за
посиланням: http://edu.helsinki.org.ua/user/register.
II) завантажити формуляр реєстраційної анкети у форматі MS WORD на
сторінці http://www.ex.ua/611119054950 (також можна отримати форму електронною
поштою від організаторів, для цього необхідно звернутись з відповідним проханням) та
надіслати заповнений формуляр на електронну пошту: rozumiemopravaludyny@gmail.com.
Під час реєстрації важливо вказати мотивацію, де потрібно вказати наскільки
важливим для вас є навчання у тренінговому курсі та як ви збираєтесь використовувати
отриманні знання, а також коротко описати свій в досвід у сфері прав людини чи
наближеній до неї діяльності.
Останній термін подачі заявки: не пізніше 24.00, 7 листопада 2014 року.
Учасники конкурсу будуть повідомлені про результати 9 листопада 2014 року.
Організатори школи готові запросити до участі 30 учасників на конкурсній основі.
В разі, якщо кількість бажаючих перевищить наявні можливості участі в школі,
організатори проведуть з кандидатами skype-конференцію, після якої буде визначено
кінцевий список учасників. Важливою умовою школи є участь на заходах протягом усіх
трьох днів проведення.
Контактні дані організаторів школи:
Валентина Потапова –
моб. тел. +38-050-286-99-00, E-mail: potapova.vip@gmail.com
Віктор Тарасов –
моб. тел. +38-067-715-77-39, E-mail: tarasov.protection@gmail.com
Додаткова інформація: http://gurt.org.ua/news/trainings/24036/
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Управління соціально-економічним розвитком країни та
регіонів: соціально-економічні та фінансові проблеми
в умовах глобалізації
Організатор: Дніпропетровська державна фінансова академія.
Про конференцію: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
аспірантів та молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком країни та
регіону: соціально-економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації».
Цільова аудиторія: Наукові працівники, аспіранти, викладачі ВНЗ, фахівціпрактики в галузі фінансів та державного управління.
Місце проведення: м. Дніпропетровськ.
Дата проведення: 28 листопада 2014 року.
Тематичні напрями конференції:
1. Удосконалення формування місцевих бюджетів та підвищення ефективності їх
використання.
2. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку.
3. Сучасні аспекти
промислового регіону.

розвитку

малого,

середнього

та

крупного

бізнесу

4. Економіко-математичне моделювання соціально-економічного розвитку країни
та регіонів.
5. Державне регулювання соціально-економічного розвитку країни в умовах
глобалізації.
6. Соціально-трудові детермінанти розвитку регіонів.
7. Механізми управління фінансовими ресурсами в умовах формування сталого
розвитку національної економіки України.
8. Соціально-гуманітарні проблеми розвитку України і регіонів в умовах
глобалізації.
Вартість участі, проживання та харчування: 100 грн. (включає видатки на
технічне редагування, публікацію тез та поштові послуги)
Останній термін подачі заявки: 20 листопада 2014 року.
Інформаційний лист: https://my.alfresco.com/share/s/kExyy9X8StSqcvchupsi5A
Додаткова інформація: miscenko20@rambler.ru, телефон / факс: 0679862246,
http://dsfa.dp.ua/
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Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та
управління підприємствами, регіонами та країнами в умовах
ризиків»
Організатор: Чернігівський національний технологічний університет (Україна).
Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» (Україна).
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniе (Республіка Польща). Білоруський
державний університет (Республіка Білорусь).
Місце проведення: м. Чернігів.
Дата проведення: 27-28 листопада 2014 року.
Вартість участі, проживання та харчування: 150 гривень.
Наукові секції:
1. Економічна теорія.

10. Економіка природокористування.

2. Менеджмент.

11. Бухгалтерський облік та аудит.

3. Маркетинг.

12. Інвестування та банківська справа.

4. Логістика.

15. Фінанси.

5. Регіональна економіка.

16. Інноваційна економіка.

6. Міжнародна економіка.

17. Управління проектами.

7. Економічне моделювання.

18. Підприємництво та бізнес.

8. Управління національним

19. Управління економічною безпекою.

господарством в умовах ризиків.

20. Економіка промисловості.

9. Економіка підприємства.

Останній термін подачі заявки: 24 листопада 2014 року.
Додаткова інформація:
E-mail оргкомітету: conferencebinmu2013@gmail.com
http://pntu.edu.ua/uk/component/k2/item/...
http://www.science-community.org/uk/node/118508
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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 Національної академії
державного управління при Президентові України
в рубриці «Міжнародне співробітництво»
www.academy.gov.ua

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:
Людмила Пономаренко

