Національна академія
державного управління при Президентові України

Управління забезпечення міжнародних зв’язків

5 жовтня 2015 року
Випуск 12 (67)

Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стипендії, конкурси,
стажування, конференції та навчальні програми, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Програма навчальних поїздок до Європи
«Молодь змінить Україну»
Організатор: Благодійний фонд Богдана Гаврилишина.
Про програму: програма навчальних поїздок до Європи «Молодь змінить Україну»
допомагає

самоорганізованим

групам

молоді

вивчати

секрети

ефективності

європейських країн.
Порядок проведення: спочатку групи вивчають базові дані про обрану країну з інтернету
та літератури. Далі зустрічаються з її послами і радниками у Києві для поглиблення
знань. Потім здійснюють першу тижневу поїздку до вибраної країни на кілька днів для
дискусій із місцевими мешканцями. Після цього відбувається друга поїздка для зустрічей
на вищому рівні та перевірки своїх висновків.
Вимоги до учасників:
Вік 20-35 років;
Активність в громадському та політичному житті;
Компетенція в одній з чотирьох сфер: політичній, економічній, соціальній чи
екологічній;
Вільне володіння англійською мовою.
Програма розрахована на тих, хто:
Планує бути або вже є політиком, депутатом та державним службовцем;
Прагне трансформувати Україну і має бачення своєї ролі в цьому процесі;
Проживає в Україні на час подання заявки та впродовж 2-х наступних років після
участі у програмі.
Після навчальної поїздки учасники Програми отримують можливість приєднатися до
Асоціації учасників Програми «Молодь змінить Україну», де зможуть обмінюватись
набутим досвідом, брати участь у зустрічах з європейськими політиками та експертами, а
також долучатися до інших заходів Фонду Богдана Гаврилишина.
Для участі у програмі потрібно:
1. Організувати групу з 5-7 молодих людей, представників різних спеціальностей (юрист,
політолог, економіст, соціолог, культурний антрополог).
2. Обрати одну з країн для вивчення (Австрія, Німеччина, Норвегія, Швейцарія, Швеція або
Польща).
3. Підготувати проект її комплексного вивчення та окремо зазначити сферу зацікавлення
кожного учасника групи.
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4. Подати аплікаційну заявку, резюме та мотиваційного листа від кожного учасника
групи.
Формуванням

програм

поїздок та отриманням

віз група займається

самостійно.

Організатори надають фінансову допомогу.
Останній термін подачі заявки: 31 жовтня 2015 року.
Навчальні візити команди-учасники повинні планувати з лютого до червня 2016 року.
Розгляд документів та співбесіди з командами відбудуться у листопаді 2015 року.
Оголошення результатів: грудень 2015 року.
Додаткова інформація: http://bhfoundation.com.ua/programi.html
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Міжнародна конференція «ІV осінні наукові читання»
Організатор: Громадська організація «Центр наукових публікацій».
Місце проведення: м. Київ.
Дата проведення: 12 жовтня 2015 року.
Мета конференції: забезпечити широкий обмін науковими здобутками, концептами та
поглядами щодо актуальних питань розвитку науки.
Результати творчих доробків авторів знаходять відображення в збірках (кожна збірка
формується під відповідну тематику конференції), що публікуються щомісяця та
розсилаються як авторам статей, так і в основні наукові та університетські бібліотеки та
установи.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма проведення конференції: заочна.
Останній термін подачі тез доповідей: 12 жовтня 2015 року.
Конференція проходитиме за напрямками:
01 Фізико-математичні науки
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
06 Сільськогосподарські науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки
13 Педагогічні науки
14 Медичні науки

15 Фармацевтичні науки
16 Ветеринарні науки
17 Мистецтвознавство
18 Архітектура
19 Психологічні науки
20 Військові науки
21 Національна безпека
22 Соціологічні науки
23 Політичні науки
24 Фізичне виховання та спорт
25 Державне управління
26 Культурологія
27 Соціальні комунікації

Для участі в конференції необхідно:
відправити на електронну скриньку заходу (s-p@cnp.org.ua) тези доповіді (вимоги
дивись http://cnp.org.ua/index.php/nauchnye-publikatsii);
надіслати електронною поштою копію документу про сплату внеску за участь;
заповнити заявку учасника.
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Тези доповіді оформлюються відповідно до наступних вимог:
шрифт – Times New Roman;
кегль – 14;
міжрядковий інтервал – 1,5;
відступи від країв аркушу – 2 см;
обсяг – до 6 сторінок.
Інформація щодо збірника та сертифіката конференції:
за матеріалами конференції випускається збірник наукових публікацій «ВЕЛЕС»;
збірник тез доповідей випускається в форматі А5 з глянцевою обкладинкою;
збірник

надсилається

всім

учасникам

конференції,

а

також

в

наукові

та

університетські бібліотеки та установи, повний список яких можна знайти на сайті
організатора;
кожний учасник отримує сертифікат, що підтверджує участь в конференції. За
додаткові сертифікати співавторам необхідно додатково оплачувати 10 грн. за
кожний.
Організаційний внесок за участь в конференції: 180 грн.
Організаційний внесок учасниками із України сплачується за наступними реквізитами:
Банк одержувача: ПАТ «ПриватБанк»
П.І.Б. члена організаційного комітету відповідального за логістику: Буткевич Віктор
Вікторович
ОКПО: 14360570
МФО банка одержувача: 305299
Номер карти: 5168 7423 4784 2639
Поточний рахунок одержувача: 29244825509100
Призначення платежу: (обов'язково вказувати при оплаті через інший банк!)
Для поповнення карти 5168 7423 4784 2639 Буткевича В.В. від ПІБ.
Електронна адреса для контактів: s-p@cnp.org.ua
Додаткова інформація:
http://www.cnp.org.ua/index.php/nauchnye-publikatsii
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Конкурс проектів Канадського фонду місцевих ініціатив
на 2015-2016 рік
Організатор: Посольство Канади в Україні.
Про організатора: Протягом майже трьох десятиліть Канада фінансувала помірні
проекти розвитку у країнах, що розвиваються за допомогою Канадського фонду місцевих
ініціатив (КФМІ). За ці роки КФМІ не лише надав значну допомогу людям з країн, що
розвиваються, але також допоміг налагодити відносини Канади з цими людьми, їх
громадянським суспільством та інституціями.
Тематичні пріоритети:
Захист прав людини та основних свобод, у тому числі свободу віросповідання та
права ЛГБТ;
Запобігання сексуального насильства та ранні шлюби з примусу;
Підтримка демократичних змін та поширення участі у демократичному процесі,
зокрема жінок та меншин;
Закріплення

верховенства

права

та

боротьба

з

дестабілізуючим

впливом

злочинності та корупції, у тому числі через розбудову сектору безпеки;
Укріплення економічного управління, у тому числі розбудова вільних ринків, а
також запровадження ефективного середовища для бізнесу;
Надання першочергових, цільових відповідей на катастрофи та нові кризи,
фокусуючись на маломасштабній гуманітарній допомозі;
Свобода віросповідання.
Базові вимоги до заявників:
Бути зареєстрованими як українське громадське об‘єднання чи організація,
наприклад:
Місцева неурядова, громадська і неприбуткова організація;
Місцева освітня установа, що планує працювати над проектом на місцевому рівні;
Міжнародна, міжурядова, багато національна та регіональна організація та установа
або агентство, яке працює над місцевими ініціативами розвитку;
Муніципальний, регіональний або національний орган влади або агенція, яка
працює над місцевими проектами розвитку,
Мати змогу надати всі відповідні реєстраційні документи, видані українськими
державними органами;
Мати діючий банківський рахунок в українській фінансовій установі;
Подати заповнену заявку на фінансування у формі, передбаченій Посольством
Канади;
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продемонструвати

7
реальну

корисність

для

цільової

аудиторії/клієнтів, особливо для жінок, дітей, молоді, меншин, інвалідів та/чи
людей похилого віку.
Фінансування: максимальна сума гранту становить 50 тис. канадських доларів. Зазвичай,
гранти надаються у сумі від 5 до 35 тис. канадських доларів.
Мова заявок: англійська.
Бланк заявки:
http://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2015/09/CFLI-Project-Application-for-FundingEN.doc
Останній термін подання заявок: 12 жовтня 2015 року (не пізніше 17:00).
Подання заявок: заявки на фінансування мають бути подані електронною поштою та в
друкованому вигляді (2 примірники) поштою до посольства Канади в Україні.
Діяльність в рамках проекту повинна бути завершена до 26 лютого 2016 року.
Додаткова

інформація:

http://www.prostir.ua/?grants=posolstvo-kanady-v-ukrajini-

oholoshuje-vidkryttya-prohramy-kanadskoho-fondu-mistsevyh-initsiatyv-na-2015-2016-rik
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Стажування HLEP-2016 у Берліні
Організатор: Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини.
Місце проведення: м. Берлін, Німеччина.
Цільова аудиторія: співробітники державних установ України (національного,
регіонального або комунального рівнів), які ще не досягли 40-річного віку, відмінно
володіють англійською мовою і мають принаймні один рік професійного досвіду роботи
у сфері державного управління, цікавляться українською та німецькою політикою..
Тривалість стажування: 3 тижні.
Фінансування: всі учасники отримають загальну суму на транспортні витрати, а також
добові гроші та безкоштовне помешкання в Берліні.
Необхідні документи:
мотиваційного листа англійською мовою про основне фахове коло інтересів
(максимум 1 сторінка);
CV англійською мовою з фото 3*4 (обов’язково вказати адресу особистої
електронної пошти і телефон);
довідки з місця роботи українською мовою, з якого часу і на якій посаді працює
кандидат.
Документи необхідно подати поштою до політичного відділу Посольства Німеччини у
Києві (вул. Б. Хмельницького, 25, 01901, м. Київ).
Останній термін подачі заявки: 30 листопада 2015 року.
Порядок відбору кандидатів:
Спочатку Посольство зробить попередній відбір серед надісланих клопотань. Потім
кандидати отримають нагоду особисто представити себе в Посольстві, де їм, серед
іншого, належить скласти письмовий тест англійською мовою (11-15 січня 2016 року) та
пройти співбесіду (наприкінці лютого 2016 року).
Електронна адреса для контактів: з питаннями з приводу програми стажування HLEP
можна звертатись у відділ політики Посольства Німеччини за адресою
pol-30@kiew.diplo.de.
Додаткова інформація:
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/07/__Stipendien__und__Austauschprogramm
e.html

8

Інформаційний вісник № 12 (67)

Міжнародна науково-практична конференція
«Верховенство права та правова держава»
Організатори: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний
університет» юридичний факультет, Інститут держави і права країн Європи, Центр
законотворчості при юридичному факультеті.
Мета конференції: здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану
юридичних наук в Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з
усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують актуальні проблеми правової
системи сучасних держав.
Місце проведення: м. Ужгород.
Дата проведення: 16-17 жовтня 2015 року.
Останній термін подачі матеріалів: до 15 жовтня 2015 року.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська, словацька.
До початку роботи конференції планується опублікувати (у формі збірника) тези
доповідей.
Напрямки роботи конференції:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
Конституційне право; муніципальне право;
Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
Господарське право, господарсько-процесуальне право;
Трудове право; право соціального забезпечення;
Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність;
10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
11. Міжнародне право;
12. Філософія права.
Контакти організаторів:
Юридичний факультет Ужгородського національного університету
88000, Україна, м. Ужгород, вул. Капітульна, 26
Електронна адреса: conference@jurfak.uzhgorod.ua
Сторінка факультету: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/faculty-flaw/about
Телефон: 099 083 79 51
Додаткова інформація: http://www.afterstudy.com.ua/?p=3151
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Тренінг «Написання проектів. Фонди ЄС»
Організатори: Центральноєвропейська Академія навчань та сертифікації (CEASC),
м. Бидгощ (Польща), у співпраці з Академічним інкубатором підприємництва (AIP),
м. Краків (Польща), Вищою школою інформатики (WSInf), м. Лодзь (Польща), Клубом
ділових людей (м. Львів, Україна) та компанією Consulting Group 2027 (м. Лодзь,
Польща).
Дата та місце проведення: 7-8 жовтня 2015 року у м. Київ.
Мета тренінгу: ознайомити учасників тренінгу з особливостями розробки проектних ідей
та підготовки проектних пропозицій для залучення фінансування проектів від
структурних фондів ЄС та донорів, що присутні в Україні.
Основні теми тренінгу:
Програмна діяльність структурних фондів ЄС та їх зорієнтованість на Україну.
«Тверді» та «м’які» проекти.
Специфіка міжнародних проектів. Пошук відповідних партнерів за кордоном.
Розподіл зон відповідальності та ресурсів. Партнерська угода.
Визначення та формулювання проблеми проекту.
Визначення цільових груп проекту.
Мета, завдання та методи виконання проекту.
Розробка плану виконання проекту.
Визначення очікуваних результатів виконання проекту.
Бюджет проекту.
Оцінка та моніторинг виконання проекту.
Додатки до проектної заявки.
Важливо: в усіх сесіях тренінгу для роботи використовуються матеріали проектів, що
виконувалися або виконуються за підтримки донорських структур ЄС.
Кількість учасників: 25-30 осіб
Вартість участі у тренінгу: 2000.00 грн.
Реєстраційна анкета:
https://docs.google.com/forms/d/1s-F0nCdvYa8DF8nl_HJY4gkMPZKsT4ORberjX8gbwE/viewform
План та опис тренінгу можна отримати, надіславши відповідний запит «training_project»
на адресу ip.ceasc@gmail.com
Учасники забезпечуються роздатковим навчальним матеріалом, кава-перервами, обідами.
Проїзд до місця проведення тренінгу та проживання покриваються коштом учасників
тренінгу.
Додаткова
інформація: http://www.ceasc-bw.com/products/trening-napisannya-proektivfondi-jes-7-8-zhovtnya/
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Молодіжний євроатлантичний безпековий форум у Харкові
Організатор: Посольство Литви в Україні, яке наразі виконує функції контактного
Посольства НАТО в Україні, і Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.
Партнери: Посольство Королівства Норвегії в Україні, Міністерство освіти і науки України,
Міністерство молоді і спорту України.
Цільова аудиторія: студенти з Харківського, Сумського, Донецького і Луганського
регіонів.
Дата проведення: 16-17 листопада 2015 року.
Місце проведення: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
План конференції:
День перший: студенти братимуть участь в інтерактивних дискусіях щодо зміни
середовища глобальної безпеки, нових викликів у сучасному світі, теперішньої ролі
НАТО, безпекової політики України та відносин НАТО - Україна.
День другий: студенти стануть діячами реальної політики у симуляції зустрічей у
Північноатлантичній раді та Комісії НАТО - Україна, де вони ознайомляться з процесом
прийняття рішень у НАТО.
Проект програми Форуму: https://ua.mfa.lt/uploads/ua/documents/Youth%20Forum%20%20Agenda_draft.docx
Фінансування: організатори сплачують витрати за харчування та проживання для
студентів, які не проживають у Харкові.
Мови: англійська, російська, українська.
Останній термін подачі заявок: до 26 жовтня 2015 року включно.
Вимоги до студентів - учасників:
- зацікавленість питаннями міжнародних відносин, політики безпеки;
- добре знання англійської мови;
- місце навчання: Харківський, Сумський, Донецький і Луганський регіони.
Заявка для участі у Форумі:
https://docs.google.com/forms/d/1cyhOlJBF1sZQWCaEsywlxgIiliOjbcJ4n0Y6nsWIu3w/
Додаткова інформація: https://ua.mfa.lt/ua/ua/news/zaproschumo-studentb-do-uchast-bmolodzhnomu-broatlantichnomu-vezpekobomu-forum-u-harkob
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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

