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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стипендії, тренінги, стажування
та конференції, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Конкурс на участь у програмі
“Нові політичні лідери України”
Організатор:

Інститут

публічних

справ

(м. Варшава,

Польща),

Мережа

«Громадські ініціативи України» та ВОМГО «Наше Поділля» (м. Вінниця, Україна).
Проект реалізується завдяки підтримці Національного фонду в підтримку
демократії (National Endowment for Democracy).
Цільова

аудиторія: Громадські діячі, представники неурядових організацій,

місцеві активісти.
Кращі

учасники

програми

поїдуть

на

тиждень

до

Варшави,

де

будуть

продовжувати підготовку та зустрінуться з недавніми громадськими активістами, які
прийняли рішення заангажуватись в політичне життя. Окрім того, кожен з учасників
опрацює та представить свою ідею/реформу сфери публічної політики.
Тренінгова програма:
Скерована до громадських діячів, які розглядають можливість ангажування
в політичну діяльність на місцевому, регіональному чи центральному рівні;
Допоможе у підготовці плану реформ в обраній учасниками сфері
публічної політики;
Складається з двох етапів: тренінгів у сфері розвитку лідерських якостей,
які будуть проведені в трьох українських містах (Вінниці, Сумах та Одесі) та тижневого
тренінгу у Варшаві;
Для учасників тренінгу у Варшаві організатори забезпечують фінансову
підтримку в розмірі 300 USD.
Процедура відбору кандидатів:
1). Тренінг лідерських навичок.
Тренінги будуть організовані в трьох містах (Вінниці, Сумах та Одесі). На
кожен захід буде запрошено 12 учасників. Кандидати на участь в тренінгах повинні
прислати наступні документи:
Аплікаційна форма;
CV, в якому буде описана діяльність кандидата в громадській сфері
(особливо участь у громадських ініціативах та політична активність);
Опис сфери публічної політики, яка вимагає проведення реформ –
короткий опис сфери публічної політики на місцевому або центральному рівні, яка на
думку кандидата потребує проведення реформи (опис теперішньої ситуації та діагноз
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проблеми). На цьому етапі НЕ потрібно представляти конкретні пропозиції вирішення
проблем, потрібно лише описати коротке бачення реформи (максимум 500 слів)
Два рекомендаційних листи від осіб, які можуть підтвердити громадську
діяльність кандидата в минулому.
На основі надісланих матеріалів та можливих телефонних розмов організатори
оберуть учасників тренінгів в Україні
2) Тренінг у Варшаві.
10 учасників тренінгу у Варшаві будуть відібрані серед усіх учасників тренінгів у
Вінниці, Одесі та Сумах. У процесі відбору будуть оцінюватись наступні аспекти:
Активність учасників під час тренінгів з лідерських навичок;
Ідея реалізації обраної учасником місцевої або центральної реформи –
короткий опис дій в рамках реформування вибраної сфери публічної політики
(максимально 500 слів). Учасникам буде запропоновано підготувати цей документ
більш детально вже на тренінгах у Вінниці/Одесі/Сумах. Його зміст буде обговорено з
опікунами проекту під час тренінгів.
Проект реформи може стосуватись будь-якої сфери життя, важливо, щоб він
приносив реальну користь мешканця даного регіону. Для прикладу проекти можуть
охоплювати:
Міський транспорт.
Освіту та догляд дітей дошкільного віку.
Інтеграцію осіб старшого віку.
Просторовий розвиток.
Комунальні послуги.
Розвиток велосипедних доріжок.
Реформу самоврядування.
Окремі аспекти енергетичної безпеки.
Окремі аспекти реформи охорони здоров'я.
Моніторинг бюджетних витрат.
Протидія корупції в обраному сегменті політичної сфери.
Останній термін подачі заявок: 4 січня 2015 року.
Документи необхідно надіслати на електронну адресу: emergingpl@gmail.com
Координатори проекту: Юрій Степанець vinmonp@gmail.com, Лукаш Венерський
lukasz.wenerski@isp.org.pl
Додаткова інформація: http://www.grantua.com.ua/?p=2937
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Конкурс на здобуття постдокторських стипендій
Фернана Броделя
Організатор: Інститут Європейського університету (The European University
Institute, Італія).
Про організатора: Інститут Європейського університету (The European University
Institute, Італія) створено у 1972 році у Флоренції країнами-членами Європейського
Союзу для надання післядипломної освіти талановитим вченим.
Фернан Бродель – французький історик. У наукових працях прагнув вийти за рамки
традиційної історіографії, створити глобальну історію, яка б концентрувалася не лише
на політичній історії, а охоплювала всі сфери життя: економіку, культуру, політику
тощо.
Цільова аудиторія: Вчені, роботи яких отримали міжнародне визнання. Вченіконкурсанти матимуть можливість продовжити дослідження на одному з чотирьох
факультетів (політології, економічних, юридичних, історичних та соціальних наук).
Місце проведення: м. Флоренція, Італія.
Тривалість стипендії: Від трьох до десяти місяців.
Розмір стипендії: 3 000 євро щомісяця.
Транспортні витрати не покриваються.
Знання мов: Хороше знання англійської мови та будь-якої іншої, що має
відношення до запропонованого дослідження.
Термін подачі документів: до 30 березня або до 30 вересня щорічно, окрім
юридичного факультету, який приймає заявки один раз на рік — до 30 березня.
Додаткова інформація:
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudel
SeniorFellowships/Index.aspx
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Майстер-клас «Тайм-менеджмент успіху»
Організатор: BiblioTech.
Місце проведення: м. Київ, вул. Саксаганського, 120.
Дата проведення: 16 грудня 2014 року, 19:30.
Вартість: 90 грн.
На майстер-класі учасники зможуть дізнатися про корисні принципи та правила,
як оптимізувати своє життя та роботу так, щоб підтримувати себе в досягненні цілей і
при цьому отримувати повне задоволення від того, як ви використовуєте кожну хвилину
свого життя.
Ставлення до часу у кожного своє. Хтось змушує його працювати на себе, а хтось
проводить своє життя в пошуках вільного часу. Якщо ви не хочете втрачати години, дні,
роки, то навчитися керувати власним вільним часом можливо!
Майстер-клас з управління часом допоможе учасниками навчитися:
чітко планувати та виконувати завдання;
досягати виконання даних вам та вами обіцянок;
стабільно просуватися до реалізації головних цілей у бізнесі та житті;
керувати стратегічними та тактичними змінами;
гармонізувати роботі та особисті стосунки
Програма майстер-класу відповість на запитання:
Що таке тайм-менеджмент?
Причини нестачі часу для виконання всіх завдань на день.
З чого складається ефективна система планування?
Як правильно зробити план завдань на день та виконати його незалежно від
ситуації?
Як впоратися з відволіканнями?
Реєстрація: http://goo.gl/C2GsVr
Додаткова інформація: https://biggggidea.com/opportunities/1679/
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Стипендії Уряду Фінляндії
Організатор: Уряд Фінляндії.
Цільова аудиторія: Стипендії розраховані на дослідження в усіх галузях знань на
докторському рівні в університетах Фінляндії або науково-дослідних інститутах.
Стипендії не поширюються на навчання за магістерською програмою або пост
докторською програмою/дослідженням.
Тривалість: 3-9 місяців.
Розмір стипендії: €1 500 на місяць
Перед поданням заявки необхідно:
встановити контакт з фінською приймаючою інституцією;
отримати лист-запрошення від наукового керівника у Фінляндії;
мати диплом магістра;
не мати досвіду навчання у вищих навчальних закладах Фінляндії довше
одного року;
мати змогу довести хороші усні та письмові знання з мови, необхідної для
навчання чи дослідження.
Останній термін подачі заявки: 16 лютого 2015 року.
Додаткова інформація:
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/finnish_go
vernment_scholarship_pool
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Науковий журнал "Економіка і фінанси"
Організатор: Редакція наукового журналу "Економіка та фінанси".
Місце проведення: м. Дніпропетровськ.
Дата проведення: 28 грудня 2014 року.
Цільова аудиторія: Доктори та кандидати наук, молоді вчені, докторанти,
аспіранти, здобувачі, ад'юнкти, магістранти, студенти, молоді спеціалісти, викладачі,
наукові співробітники, практики.
Періодичність публікацій: 1 раз на місяць.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Рубрики наукового журналу:
1 . Економіка та управління національним господарством.
2. Економіка та управління підприємством.
3. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
4. Гроші, фінанси і кредит.
5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
6. Оподаткування та бюджетна система.
7. Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності.
8. Математичні методи в економіці.
9. Державне управління, самоврядування та державна служба.
10. Економіка права.
До друку приймаються наукові статті, раніше не опубліковані в інших виданнях.
При їх підготовці необхідно дотримуватися стандартів для друкованих робіт і вимог
МОН України.
Авторам статей надається Довідка про участь у розробці науково-дослідної
теми:
1) Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною
діяльністю підприємств.
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2) Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
діяльності суб'єктів господарювання.
3) Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації
світової економіки.
Редколегія видання здійснює зовнішнє і внутрішнє рецензування всіх статей.
У виданні публікуються дослідження сучасних проблем економічної теорії,
концепції розвитку економіки підприємства, системи фінансів, обліку, аналізу, аудиту,
економічної

безпеки,

оподаткування

і

управління,

математичних

методів

та

інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей
економічної науки в Україні та світі.
Останній термін подачі заявки: 28 грудня 2014 року.
Контактні дані оргкомітету:
Телефон / Факс: +38 (068) 851-75-52
Електронна пошта: ecofin.at.ua@gmail.com
Додаткова інформація: ecofin.at.ua
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Тренінг «Ораторське мистецтво: Як виступати на публіку?»
Організатор: Київський молодіжний центр праці.
Дата проведення: 10 грудня 2014 року, о 16:00.
Місце проведення: вул. Богдана Хмельницького 51, Б).
Вартість: безкоштовно.
Тривалість тренінгу: 2-3 години.
Тренінг ознайомить з техніками, які навчать:
що робити, щоб уникнути ігнорування з боку інших людей;
як викликати довіру у людей;
як завоювати прихильність та донести особисту думку.
Реєстрація:
https://docs.google.com/forms/d/18wzBxTSEVOKHBQgkT7rJBklPDa19BCTLTGnip4jymQU
/viewform
Додаткова інформація: bosyksveta12@gmail.com
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Міжнародна заочна конференція «Інволюція та еволюція в
науці»
Організатор: Науково-дослідний центр «Знание».
Місце проведення: м. Харків.
Дата проведення: 13 грудня 2014 року.
Формат конференції: Міжнародна заочна конференція.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Організаційний внесок: 100 грн.
Сертифікат: 10 грн.
Напрями роботи конференції:
1. Фізико-математичні науки.

15. Фармацевтичні науки.

2. Хімічні науки.

16. Ветеринарні науки.

3. Біологічні науки.

17. Мистецтвознавство.

4. Геологічні науки.

18. Архітектура.

5. Технічні науки.

19. Психологічні науки.

6. Сільськогосподарські науки.

20. Військові науки.

7. Історичні науки.

21. Національна безпека.

8. Економічні науки.

22. Соціологічні науки.

9. Філософські науки.

23. Політологічні науки.

10. Філологічні науки.

24. Фізичне виховання та спорт.

11. Географічні науки.

25. Державне управління.

12. Юридичні науки.

26. Культурологія.

13. Педагогічні науки.

27. Соціальні комунікації.

14. Медичні науки.
Останній термін подачі матеріалів: 13 грудня 2014 року.
Додаткова інформація:
http://nic-znanie.org.ua/images/docs/Informpismo_December_2014.pdf
http://nic-znanie.org.ua/public
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Всеукраїнська премія TOYP
(Ten Outstanding Young Persons of the World) - 2014
Організатор: Міжнародна молодіжна палата JCI. В Україні конкурс координує
молодіжна палата JCI Ukraine.
Про програму: Ten Outstanding Young Persons of the World (TOYP) - щорічна
міжнародна програма, спрямована на виявлення та популяризацію молодих людей, що
досягли значних успіхів і які є втіленням кращих якостей сучасної людини.
Попередником TOYP була програма TOYA (Ten Outstanding Young Americans), яка в
1983 р була розширена на міжнародний рівень.
Премії TOYA / TOYP були вперше вручені в 1938 році і за 75 років їх лауреатами
стали: Джеральд Форд, Джон Мейджер, Нельсон Манделла, Джон Кеннеді, Елвіс Преслі,
Джекі Чан, Білл Клінтон та багато інших. Всі вони отримували нагороду TOYP ще до
того, як досягали національної та світової популярності.
Місія TOYP: Визнання талановитих і успішних людей в ділових, громадських і
творчих колах, здатних не тільки здійснювати видатні вчинки, але і надихати інших
людей своїм прикладом.
Цільова аудиторія: Молоді активні лідери у віці 18-40 років.
Участь у Всеукраїнському відборі відкриває величезні можливості: від висвітлення
ідей та досягнень широкому загалу до цікавих знайомств та вражень.
Номінації TOYP:
1. Досягнення в галузі бізнесу, економіки та / або підприємництва.
2. Досягнення в галузі політики, законотворчості та / або зв'язків з державними
органами.
3. Досягнення в академічній сфері.
4. Досягнення в галузі культури.
5. Внесок у захист навколишнього середовища.
6. Внесок на захист дітей, рух за мир та / або захист прав людини
(Миротворчість).
7. Лідерство в гуманітарних та / або волонтерських програмах.
8. Наукові та / або технічні досягнення.
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9. Особистий прорив.
10. Інновації в галузі медицини.
Для участі в програмі необхідно:
1. Завітати на сайт премії: www.toyp.com.ua.
2. Визначитись із номінацією.
3. Ретельно заповнити анкету учасника.
4. Додати коротке відео (можна зняти на мобільний).
5. Очікувати запрошення на фінал у “Мистецькому Арсеналі”.
Останній термін подачі анкет: 31 грудня 2014 року.
Нагородження переможців української програми TOYP: 7 лютого 2015 року.
Всі 10 переможців Всеукраїнського конкурсу TOYP 2014 будуть номіновані для
участі в Міжнародному конкурсі TOYP 2015 і отримають можливість відвідати Всесвітній
конгрес JCI 2015, який пройде в Японії.
Електронна скринька для запитань та консультацій: at@toyp.com.ua
Додаткова інформація:
www.toyp.com.ua, http://vk.com/club77543109
https://www.facebook.com/pages/Премия-TOYP-JCIUkraine/571609202985381?fref=ts
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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

