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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стипендії, тренінги та
навчальні програми, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Літня школа «Економічне право ЄС»
Організатор: Юридичний факультет ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана Інститу бізнес-освіти КНЕУ».
Про проект: Літня школа з економічного права ЄС – це інтенсивний тижневий
навчальний курс переважно присвячений питанням економічної інтеграції в ЄС,
функціонуванню внутрішнього ринку ЄС та суміжних сфер.
Дата проведення: 4-10 липня 2016 року.
Місце проведення: Інституті Бізнес-освіти КНЕУ за адресою – 04050, Україна, Київ, КНЕУ,
вул. Мельникова. 81 (метро Лук’янівська).
Цільова аудиторія: студенти, які вдало здали чергову сесію і хочуть здобувати нові
знання та поглиблювати вже існуючі, не чекаючи на новий навчальний семестр;
потребують перезавантаження та емоційного заряду в новій компанії однодумців, що
цікавляться Європейським Союзом.
Програма Літньої школи включає:
лекції українських викладачів з провідних ВНЗ, експертів з права ЄС (Львівський
національний університет, Київський університет імені Тараса Шевченка, Київський
національний економічний університет, Академія адвокатури та ін.);
лекції запрошених зарубіжних викладачів (Грузія, Молдова);
практичні заняття (дискусійні клуби, дебати, ділові ігри, ситуаційні вправи, кейстренінги);
підготовка та публічний захист групових творчих проектів учасників школи;
цікава тематична вечірка та екскурсія м. Київ.
Протягом Літньої школи учасники вивчатимуть:
особливості ЄС як наднаціональної інтеграційної організації та особливості
правової системи ЄС;
інституційну структуру ЄС та правотворчі процедури;
внутрішній ринок ЄС: правове регулювання свободи руху товарів, осіб, послуг,
капіталів в ЄС;
формування та правові основи функціонування Митного союзу в ЄС.
правове регулювання свободи заснування;
правові основи економічного і валютного союзу в ЄС;
антимонопольну політику ЄС і регулювання конкуренції;
податкове право ЄС;
корпоративне право ЄС;
європейське контрактне право;
захист прав інтелектуальної власності в ЄС;
перспективи економічної інтеграції України з Європейським Союзом шляхом
побудови ЗВТ+ та ін.
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Мова:

заняття

проходитимуть

29 квітня 2016 року
переважно

українською

мовою,

3

зарубіжні

гості

проводитимуть заняття російською або англійською мовою (без перекладу).
Програма Літньої школи розрахована на інтенсивне навчання, по закінченні якого
учасники одержать сертифікати.
Вартість: безкоштовно. Учасники забезпечуються всіма навчальними матеріалами.
Фінансування транспортних витрат та проживання протягом тижня в м. Києві не надається.
Учасники Школи можуть розміститись а готелі-гуртожитку КНЕУ (вартість проживання у
двомісному номері – 240 грн., одномісному – 440 грн. – за 1 особу на добу).
Реєстрація:

для

участі

в

конкурсі

необхідно

заповнити

он-лайн

заявку

-

http://goo.gl/forms/6MCtdU0wmH
Останній термін подачі заявок: до 1 червня 2016 року.
Учасників Літньої школи буде відібрано на конкурсній основі. Окрему увагу буде надано
мотивації заявників.
Про результати відбору організатори повідомлять кандидатам до 5 червня 2016 року. До
15 червня 2016 р. всім учасникам буде надіслано програму літньої школи і розклад занять.
Координатор: Олена Назаренко, тел. 044 371 61 23, Europeaneconomiclaw@gmail.com
Додаткова інформація
http://unistudy.org.ua/economic-law-in-eu/
https://www.facebook.com/Літня-школа-Економічне-право-ЄС
https://www.facebook.com/events/203938886649928/
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Навчальна програма «Академія політичного лідерства 2016»
Організатор: Міжнародний республіканський інститут (МРІ/IRI), за підтримки Агентства
Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID).
Мета: підготовка нових відповідальних та ефективних політичних лідерів.
Дата та місце проведення: перша сесія буде проведена 28-29 травня 2016 року у
тренінговому центрі Міжнародного республіканського інституту у м. Дніпропетровськ.
Наступні сесії заплановані на 10-12 червня та 24-26 червня.
Вимоги до кандидатів: молоді люди віком від 19 до 40 років, які прагнуть отримати нові
знання та мають активний досвід у суспільно-політичному, громадському житті, є
діючими депутатами місцевого рівня. До участі буде відібрано 25 осіб.
Про проект: практичне навчання для учасників, створення майданчику для обміну
досвідом між молодими політиками з різних регіонів України. Семінари матимуть
високий рівень інтерактивності, передбачено роботу у групах над спільними завданнями
та виконанням домашніх завдань.
Найбільш мотивовані учасники будуть рекомендовані до участі у програмах стажування за
кордоном.
До навчальної програми в якості тренерів запрошені відомі експерти, політтехнологи,
журналісти, народні депутати України, громадські діячі.
У рамках програми відбудеться три сесії дводенних навчальних семінарів:
Політичне лідерство;
Ефективні медіа комунікації;
Організація кампаній громадського лобіювання.
Витрати: усі витрати, пов’язані з навчанням, проживанням, харчуванням та проїздом на
всіх етапах програми, оплачуються МРІ.
Реєстрація: для участі у конкурсі необхідно заповнити Aплікаційну форму та надіслати на
адресу: iriukraine@iri.org.
Аплікаційна форма: https://goo.gl/qSxwio
Останній термін подачі заявок: 6 травня 2016 року.
Відбір учасників буде проведений до 17 травня 2016 року.
Контактні дані організаторів: Олександр Спутай, osputay@iri.org, +38-044- 2897740
Додаткова інформація: http://gurt.org.ua/news/trainings/32210/bull/
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Стипендії для навчання на магістерських програмах
зі сталого розвитку (EPOS)
Організатор: Німецька служба академічних обмінів (DAAD).
Про проект: стипендії пропонують іноземним випускникам з країн, що розвиваються, та
країн з перехідною економікою можливість навчатись у державному або державно
визнаному німецькому вузі на післядипломній або магістерській програмі, у виняткових
випадках також на аспірантській програмі та отримати у Німеччині диплом (Master/PhD).
Тривалість фінансування: від 12 до 36 місяців (залежно від навчальної програми).
Стипендія включає:
щомісячні виплати, залежно від освітньої кваліфікації, від 750 євро для
випускників до 1000 євро для аспірантів;
виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та
страхування цивільної відповідальності;
допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині
пошукача або інша сторона.
Призначення стипендій: індивідуальні стипендії для навчання виключно на програмах у
Німеччині, що зазначені у списку «Перелік усіх програм післядипломного навчання з
термінами подання заяв» (див. www.daad.de/ast).
Вимоги до кандидатів:
кандидати, які виконують фахові передумови для успішного навчання у Німеччині
(випускна оцінка першого академічного іспиту з результатом, вищим за середній –
верхня третина за успішністю, добре володіння іноземною мовою);
кандидати з дипломом бакалавра (як правило, 4 роки) з відповідної спеціальності,
отриманий не пізніше, ніж 6 років тому;
кандидати з досвідом роботи від 2 років;
кандидати з підтвердженою мотивацією відносно теми сталого розвитку, від яких
по закінченні освіти/стипендії можна очікувати, що вони візьмуть на себе суспільну
відповідальність і в особистому та професійному оточенні ініціюють зміни та
будуть їх впроваджувати.
Знання мов: залежить від обраної програми; потрібно уточнювати у стипендійній брошурі
або на веб-сторінці обраної програми.
Останній термін подання заяв: залежить від обраної програми; потрібно уточнювати у
стипендійній брошурі або на веб-сторінці обраної програми.
Додаткова інформація: http://www.daad.org.ua/ukr/stip_epos.html
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Стипендія на навчання в Школі дипломатії в Естонії
Організатор: Естонська школа дипломатії (ESD), Міністерство закордонних справ Естонії.
Місце проведення: м. Таллінн, Естонія.
Тривалість стипендії: 9 місяців (з 12 вересня 2016 року до 31 травня 2017 року).
Стипендія покриває:
вартість навчання;
щомісячні грошові виплати (450 EUR);
розміщення в м. Таллінн (у т.ч. комунальні послуги та доступ до Інтернету);
страховка на період навчання в Естонії;
вартість Шенгенської візи та дозволу на проживання в Естонії;
стипендія НЕ покриває транспортні витрати на подорож до м. Таллінн та назад.
Вимоги до кандидатів:
українське громадянство;
бути не старше 35 років;
відмінне знання англійської мови;
досвід роботи на державній чи дипломатичній службі принаймні рік;
висока мотивація до вивчення міжнародних відносин та суміжних дисциплін;
працьовитість, готовність до співпраці та міжкультурного освітнього оточення.
Мова навчання: англійська.
Курс читається викладачами з Естонії, країн ЄС, Норвегії, Швеції, Фінляндії та складається
з трьох тематичних модулів:
міжнародні відносини;
європейські дослідження;
дипломатія.
Випускники програми отримають диплом Естонської школи дипломатії з додатком.
Останній термін подачі заявки: 31 травня 2016 року.
Контактна особа: Марі-Лііс Мевере (Mari-Liis Mäevere), mariliis.maevere@edk.edu.ee
Додаткова інформація: http://edk.edu.ee/index.php/scholarships

6

Інформаційний вісник № 4 (75)

29 квітня 2016 року

Програма стажувань німецького бізнесу в Україні
Організатор: Програма стажувань німецького бізнесу в Україні. Програма фінансується
Федеральним міністерством Німеччини з економічної співпраці і розвитку (BMZ) і за
підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).
Мета: отримати практичний досвід роботи у провідних компаніях Німеччини протягом
декількох місяців.
Термін стажування: з лютого по червень 2017 року, 3-5 місяців.
Стипендіати можуть застосувати на практиці отримані в університеті теоретичні знання,
розширити свою кваліфікацію і отримати уявлення про корпоративну культуру в
Німеччині.
Фінансування: стипендіати отримують щомісячну фінансову допомогу, і, окрім того,
компанії покривають витрати на проживання та медичне страхування для інтернів.
Цільова аудиторія: студенти старших курсів (щонайменше 2 повних роки навчання), а
також молоді випускники. При цьому, їх навчальна програма повинна мати фокус на
бізнес (дисципліни економіки і організації виробництва), інженерні науки або IT,
журналістику або сільське господарство. Кандидати мають бути, як правило, не старше 30
років.
Знання мови: необхідні дуже гарні знання німецької і / або англійської мови.
Термін подання заявок: з 11 квітня по 6 червня 2016 року.
Додаткова інформація:
http://unistudy.org.ua/internships-in-germany/
http://vk.com/uainternship
https://www.facebook.com/groups/UAinternship/
http://ost-ausschuss.de/node/738
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Конкурс на участь у навчанні громадських спостерігачів
у Празі
Організатор: Група громадського спостереження «ОЗОН».
Громадські активісти-волонтери групи громадського спостереження «ОЗОН» із 2013 року
проводить

спостереження

за

ходом

мирних

зібрань

та

реалізацією

свободи

висловлювання в Україні. Вони спостерігали за перебігом не одного десятку масштабних
та, інколи, критично провокаційних мирних акцій. І назбирали ґрунтовний досвід у сфері
громадського моніторингу роботи правоохоронних органів під час мирних акцій в Україні.
Організатори хочуть ділитись цим досвідом із активістами громадських рухів отримувати
нові знання від міжнародних експертів разом для спільних системних дій.
Тема: Акції протесту в умовах гострих соціальних протистоянь та збройних конфліктів.
Вид діяльності: громадський моніторинг та контроль за владою.
Цільова

аудиторія: громадські активісти, студенти усіх спеціальностей, зокрема

гуманітарних.
Мета: беручи за основу міжнародний досвід, сформувати нову генерацію громадських
спостерігачів, та ефективно поширювати тренд громадського контролю за владою в
Україні.
Дата проведення: 20-21 червня 2016 року.
Питання до обговорення:
Чи володіємо ми, як громадяни демократичної та суверенної держави, реальною
свободою слова та правом на безперешкодне самовираження?
Чи маємо ми можливість вільно організовувати та проводити мирні акції та
демонстрації в Україні?
Чи можемо ми вийти у публічний простір з ідеєю, яка не перетинається з
мейнстрімом, «традиційною», «релігійною» чи іншого роду мораллю більшості?
Чи є у нас шанс на охорону та безпеку, у разі, якщо за наші ідеї, висловлені
публічно, нам погрожуватимуть фізичною розправою?
Чи зобов’язана поліція охороняти громадян, які вийшли на вулицю із лозунгами
протесту проти дій влади?
Як зобов’язаний діяти полісмен, коли мирна акція перестає бути мирною та ін..
Для участі у навчанні необхідно:
1. Ознайомитись із посібником для мирного спостерігача за мирними зібраннями.
http://ccl.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/Posibnik-1.pdf
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2. Здійснити моніторинг мирної акції та надіслати всі дані нам – «ОЗОН» до 24
травня.
Як провести спостереження читайте за посиланням: http://bit.ly/23s6PO7
3. Після успішного спостереження заповнюйте анкету на участь в тренінгу в Празі до
24

травня:

http://bit.ly/1l2dtGE

(повне

посилання

на

google-форму:

https://docs.google.com/…/1P1yy2vOBTOBPO9e6EGHfiSp…/viewform )
Останній термін подачі заявок: 24 травня 2016 року.
Контактні дані організаторів: ozon.monitoring@gmail.com, тел. + 38 050 41 12 047 або + 38
097 674 85 68
Додаткова інформація:
http://unistudy.org.ua/ceeli-institute-opportunity/
https://www.facebook.com/OZON.monitoring/photos/a.1375469319373219.1073741828.137
5439149376236/1664040487182766/?type=3&theater
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Представництво ЄС оголошує набір на 16-у сесію
Школи європейських студій (EU Study Days)
Організатор: Представництво Європейського Союзу в Україні у співпраці з Українським
освітнім центром реформ.
Про проект: EU Study Days (Школа європейських студій в Україні) дає можливість
українським студентам та випускникам ВНЗ дізнатися більше про Європейський Союз та
стосунки між ЄС та Україною від ключових експертів у цій сфері.
Дата проведення: 18 – 22 травня 2016 року.
Місце проведення: м. Одеса.
Учасники зможуть:
дізнатися більше про Європейський Союз від найкращих європейських та
українських фахівців;
глибоко вивчити основні питання відносин між Україною та Європейським Союзом
в усіх ключових сферах (політика, безпека, війна на Донбасі, Мінський процес,
анексія АР Крим, санкції, економіка, енергетика, право, цінності, візові питання,
перспективи імплементації Угоди про асоціацію тощо);
отримати можливість спілкування з представниками інституцій Євросоюзу та його
держав-членів, а також з провідними експертами й науковцями;
створити

мережу

активних

освічених

молодих

людей,

що

підтримують

європейську інтеграцію України.
Цільова аудиторія: студенти (останні курси) та випускники українських ВНЗ (які
закінчили університет не більше, ніж три роки тому) з Одеської, Миколаївської,
Херсонської, Кіровоградської областей та АР Крим (цільові регіони 15-ї сесії).
Пріоритет буде надаватися студентам та випускникам, що здобули (здобувають) освіту за
спеціальностями:

міжнародні

відносини,

європейські

студії,

право,

політологія,

економіка, фінанси, бізнес, соціологія, журналістика, історія, культурологія, філософія,
філологія.
Вартість: безкоштовно. Організатори оплачують проїзд, проживання та харчування
учасників з інших міст.
Робочі мови: українська та англійська. Знання англійської мови (вміння говорити та
читати англійською, а також розуміти усне мовлення) є обов’язковим для участі у Школі.
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Для реєстрації необхідно заповнити онлайн-анкету:
https://docs.google.com/forms/d/14mBaD_mlwJyZ5kcX6IgmntLFHgAkvneEvPnZExW4pzk/v
iewform
Останній термін подання заявок: 4 травня 2016 року, 23:00.
Для участі у сесії буде відібрано 40 осіб з цільових областей. Відбір учасників
відбуватиметься на основі поданої заявки та за такими критеріями:
освітній рівень студента чи випускника;
представлення якнайбільшої кількості регіонів;
володіння англійською мовою.
Контактна особа: Ірина Мовчан, Український освітній центр реформ, imovchan@cure.org.ua
Координаційна група проекту: eustudydays@gmail.com, тел.: 097 321 47 30
Додаткова інформація:
https://drive.google.com/file/d/0B5rn2USpruwrb182SUFXc1hPZUk/view?pref=2&pli=1
www.eustudydays.com
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Програма національних обмінів
Організатор: Центр культурного менеджменту (Львів) за фінансування Національного
фонду підтримки демократії (National Endowment for Democracy, NED, США).
Про проект: з 1 жовтня 2015 року в Україні розпочинається річна Програма національних
обмінів, зорієнтована на активних громадян, для яких інтенсивна співпраця та
конструктивний діалог між різними регіонами України – сходом, заходом, центром,
півднем і північчю – є важливою складовою розвитку країни. Програма покликана
сприяти всебічній співпраці соціально-активних громадян, насамперед молоді, на
міжрегіональному рівні через:
творче і терпиме переосмислення розмаїтої історичної та культурної спадщини;
аналіз та переосмислення своєї індивідуальної та регіональної ідентичності;
розвінчування навіяних пропагандою стереотипів;
порозуміння і протистояння пропагандистським кліше;
контакти між людьми;
обміни досвідом, відчуттями, переживаннями, поглядами;
спільні обговорення стратегії розвитку країни.
Цільова аудиторія:
молодіжні лідери, активісти, які хочуть поділитися своїми думками та ідеями зі
своїми ровесниками в інших географічно-протилежних областях;
громадські та культурні діячі, соціально активні люди, митці, журналісти, вчителі,
викладачі, підприємці та усі, хто має чим поділитися.
Програма національних обмінів не має вікових обмежень – основним критерієм відбору
буде якість пропонованих проектів та їх потенційний вплив на переосмислення подій в
країні.
Приклади можливих форматів (перелік неповний)
Зустрічі, дискусії у студентських клубах, коворкінгах, прес-клубах, конференцзалах, бібліотеках.
Фотовиставки, презентації блогів, книжок, відеофільмів про важливі для країни
спільні і спірні теми.
Спільні журналістські міжрегіональні програми, публікації, серії інтерв’ю.
Модеровані дискусії на тему особистої та регіональної ідентичності мешканців
східних та західних областей України, героїв/взірців для наслідування, як ці герої
формують нашу ідентичність та поведінку.
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Усі учасники програми мають бути зареєстрованими користувачами Платформи
національних обмінів, де вони матимуть змогу анонсувати заплановані події та
підсумовувати їх результати.
Обміни передбачають:
підготовчий/адаптаційний період учасників по приїзді (2 дні), для неформальних
зустрічей з колегами та друзями з метою обміну інформацією та думками,
обговорення запланованих заходів;
реалізація запланованої програми візиту (1-3 дні);
підсумування програми візиту із колегами, друзями, місцевою громадою (1-2 дні) –
обговорення представленої програми, розбіжностей/подібностей у поглядах і
трактуваннях, можливостей подальших дій.
Фінансування: Бюджет програми передбачає фінансову підтримку 50 обмінам тривалістю
5-7 днів. Максимальна сума гранту на здійснення обміну – 7000 грн., що може включати
витрати на дорогу, проживання, харчування, кошти на реалізацію пропонованих проектів,
гонорар.
Останній термін подання заявок: до 1 вересня 2016 року.
Реєстрація: заявку на участь необхідно надіслати на адресу obminy@kultura.org.ua
Додаткова інформація: http://www.science-community.org/ru/node/165368
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Семінари у Німеччині
Організатор: Академія імені Теодора Гойсса (освітній заклад Фонду Фрідріха Науманна за
Свободу).
Освітні семінари за такою тематикою:
посилення ролі громадських організацій у суспільстві;
верховенство права;
належне врядування;
лідерство у політичній сфері;
стратегічне планування для політичних партій.
Теми на 2016 рік: http://visit.fnst.org/iaf-seminars-2016/
Основна робоча мова: англійська.
Деякі тренінги пропонуються з синхронним перекладом на російську, французьку,
іспанську, арабську.
Необхідні документи: біографія, мотиваційний лист і коротка анкета (англійською
мовою).
Якщо кандидат з України надсилає переконливі документи, а організатори обирають його
для участі в заході, Представництво Фонду Фрідріха Науманна за Свободу допомагає
організувати переліт і оформлення візи.
Фінансування: організатори в Німеччині беруть на себе усі витрати, пов'язані з поїздкою.
Членський

внесок: кандидат, коли приїздить на семінар до Німеччини, сплачує

членський внесок – 130 євро.
Додаткова інформація:
Якщо Вам цікава тема одного з семінарів, надсилайте запит Аліні Кураш на електронну
адресу ukraine@fnst.org Прохання долучати до запиту біографію та мотиваційний лист
англійською мовою.
http://www.ukrajina.fnst.org/webcom/fancyuri.php/_c-775/_lkm-697/i.html
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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
або на сторінці управління в мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/napa.international/

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

