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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стипендії, конкурси, стажування
та конференції, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Науково-практична конференція «Розвиток системи
регіонального управління в умовах децентралізації»
Організатор:

Кафедра

регіональної

політики

та

публічного

адміністрування

Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
Мета

конференції:

фахове

обговорення

проблем

реформування

системи

регіонального управління в рамках виконання Указу Президента України від 12 січня
2015 року №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», Розпорядження КМУ
від 01 квітня 2014 р. № 333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні».
Дата проведення: 29 квітня 2015 року.
Місце проведення: м. Одеса.
Цільова аудиторія: провідні фахівці органів публічного управління України, науковці,
викладачі, докторанти та аспіранти вищих навчальних закладів України, що займаються
управлінською проблематикою.
Тематика конференції:
1. Теоретичні засади перерозподілу влади в умовах децентралізації.
2. Інституційно-організаційні аспекти розвитку системи регіонального управління в
умовах децентралізації.
3. Правове забезпечення розвитку системи регіонального управління як чинник
децентралізації.
4. Розвиток системи надання послуг органами публічної влади регіонального рівня в
умовах децентралізації.
5. Реалізація пріоритетів соціальної і гуманітарної політики на регіональному рівні в
умовах децентралізації.
Організаційні форми: пленарне засідання, секції.
Робочі мови: українська, англійська.
Видання: передбачається видання збірника матеріалів до початку роботи конференції.
Розсилка поштою збірників матеріалів не передбачається, крім обов’язкової.
Останній термін подачі заявки: до 10 квітня 2015 року (необхідно повідомити дату
приїзду, потреби щодо проживання, інше).
Адреса та контактні телефони оргкомітету:
65009, м. Одеса, вул. Генуезька 22,
Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування, к. 218
Телефони для довідок: (048) 729-76-95.
http://www.oridu.odessa.ua
E-mail: kafpa@oridu.odessa.ua – з позначкою «На конференцію».
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Стипендії на навчання в американському університеті в Литві
Організатор: Міжнародний університет LCC (м. Клайпеда, Литва).
Навчання здійснюється в міжнародному середовищі студентів з 27 країн світу та
викладачів з США, Канади і Європи за американською системою ARTES LIBERALES.
Мова навчання: англійська.
Напрями навчання:
Міжнародне бізнес-адміністрування;
Англійська мова і література;
Сучасні комунікації;
Психологія;
Теологія;
Міжнародні відносини.
Вартість: грант для студентів з України (Ukraine Scholar Award) покриває 90% вартості
навчання. Всі студенти з України, які подають документи на вступ в Університет,
автоматично зараховуються в загальний рейтинг претендентів на грант. Щороку видається
4 таких гранти.
Останній термін подачі заявки: 15 квітня 2015 року.
Також, студенти мають можливість отримати грант по фінансовій необхідності (Need
Based Grant) в розмірі від 10% до 90% від вартості навчання. При видачі гранту
враховуються:
вступний бал абітурієнта;
фінансова забезпеченість абітурієнта.
Останній термін подачі заявки для студентів, які бажають отримати грант по
фінансовій необхідності: 30 червня 2015 року.
Контактна особа: Лідія Дідківська, координатор приймального відділу Міжнародного
університету LCC в Україні: ldidkivska@lcc.lt, тел.: +370 46 310 460.
Додаткова інформація: http://www.lcc.lt/home/admissions/apply-bachelors/apply-lccbachelors/, http://goo.gl/9upVSq
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Конкурс на стажування
в Європейському інвестиційному банку
Організатор: Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).
Цільова аудиторія: студенти та випускники, що бажають долучитися до покращення
життєвих стандартів людей шляхом сприяння економічному та соціальному прогресові в
країнах Східного Партнерства. Кандидати, що розуміються на міжнародних інвестиціях та
розвитку банківської справи, фінансах (зокрема, в проектних фінансах, кредитному аналізі та
аналізі ризиків), економіці (мікро- та макроекономіка, розвиток, статистика, аналіз ринку
праці), а також охороні навколишнього середовища, інженерії (порти, дороги, енергетика
тощо) чи в плануванні міст.
Вимоги до кандидатів:
бути громадянином з країни Східного партнерства;
мати диплом або бути на останньому курсі ВНЗ з країни Східного партнерства;
вільно
розмовляти
англійською/або
французькою;
знання
інших
східноєвропейських мов є перевагою;
продемонструвати здібності аналітичної роботи, вміти працювати в команді;
певний досвід роботи буде вважатися перевагою (зазвичай не більше двох років);
відсутність стажування чи роботи в іншій установі чи організації ЄС більше, ніж 6
тижнів.
Стипендія: щомісячна стипендія, страхування, покриття транспортних витрат для
однієї поїздки на/зі стажування або двох поїздок в разі тривалості стажування від 10 до 12
місяців.
Інтерни працюватимуть разом з працівниками Банку. Їм надається можливість
професійного розвитку і досвіду роботи в міжкультурному середовищі. Інтерни самостійно
організовують проживання. Мінімальний період стажування складає три місяці,
максимальний становить 12 місяців (Програма, що проводиться в штаб-квартирі ЄІБ в
Люксембурзі або в одному з Зовнішніх офісів). В останньому випадку потенційні стажери
зможуть подати заявку на стажування в ту країну, громадянами якої вони не являються.
Останній термін подачі заявки: 19 квітня 2015 року.
Подати заявку можна за посиланням: https://www.eib.org/jobs
Організатори повідомлять про результати лише тих кандидатів, що пройдуть відбір.
Пропозиції для стажування:
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJ
OB.GBL
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Програма відвідування європейських інституцій
Організатор: Програма відвідування європейських інституцій (European Union Visitors
Programme), за фінансової підтримки Європейського Парламенту спільно з Європейською
Комісією.
Про програму: Програма діє з 1974 року та складається з 5-8-денних індивідуальних
зустрічей з офіційними представниками інституцій у Брюсселі, Страсбурзі та/або
Люксембурзі. Усі зустрічі координуються секретаріатом Програми відвідування
європейських інституцій.
Мета: відвідати Європу для безпосереднього обміну досвідом, осягнення цілей та
політики ЄС, та сприяння взаєморозумінню між спеціалістами-гостями та їх європейськими
колегами.
Цільова аудиторія: державні службовці (на регіональному та державному рівнях),
журналісти, члени профспілок, освітяни, представники некомерційних та неурядових
організацій, спеціалісти з інших сфер віком від 30 до 40 років, чиї інтереси так чи інакше
пов’язані з ЄС. Ідеальні кандидати – це професіонали в галузі, де європейський досвід
зможе поглибити розуміння європейсько-українських стосунків та стане невід’ємною
складовою подальшого розвитку кар’єри. Базові знання устрою та діяльності європейських
інституцій вітаються.
Вимоги до кандидатів: повна вища освіта або відповідна підготовка, та кілька років
досвіду роботи за спеціальністю.
Витрати: Програма компенсує учасникам витрати на проїзд та щоденні потреби.
Останній термін подачі заявки: 10 квітня 2015 року.
Реєстрація:
Необхідно заповнити анкету - http://www.euintheus.org/?attachment_id=13696,
додати резюме - http://www.euintheus.org/?attachment_id=13697 та мотиваційний лист http://www.euintheus.org/?attachment_id=13698 (має бути надрукованим на офіційному
бланку організації, в якій працює кандидат).
Оригінали документів надсилаються поштою на адресу Представництва
Європейського Союзу в Україні або електронною поштою: delegation-ukraine@eeas.europa.eu
Анкети приймаються за адресою:
EUVP Coordinator
Delegation of the European Union to Ukraine
101 Volodymyrska Str.
01033 Kyiv, Ukraine
Факс: (044) 390-8015 - заявки, надіслані факсом,
оригіналами документів.
Додаткова інформація та супровідні документи:
http://eu.prostir.ua/competitions/267760.html

мають

супроводжуватись
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Літня школа Йожефа Антала в Будапешті
Організатор: Центр знань Антала Йожефа (AJKC – The Antall József Knowledge
Centre) заснований у 2009 році Йожефом Анталом (1932-1993), першим вільно обраним
Прем’єр-міністром Угорщини. Центр знань незалежний від партій, ідеологій та політики.
Головні цілі Центру: дотримуватись Анталівських традицій і сприяти поширенню
знань. З метою ознайомлення з більш повною картиною регіонів Центральної Європи та
Вишеградської четвірки, Центр знань Йожефа Антала організовує свою третю міжнародну
літню школу.
Мета програми: надання молодим учасникам з країн Вишеградської групи, Західних
Балкан та країн-членів Східного партнерства можливість дізнатися більше про ключі
співробітництва в Центральній Європі. Протягом дванадцяти днів заходу учасники
слухатимуть лекції та семінари англійською мовою, де розглядатимуться економічні,
політичні та культурні відносини співробітництва, а також досвід перебування в складі ЄС.
Окрім передачі знань, метою організаторів є розвиток міжкультурного діалогу. З цієї
причини, Центр знань організує екскурсії та програми: поїздку до Вишеграду (Боснія і
Герцеговина), мультикультурний вечір, похід до музею в Будапешті «Дім терору», гру у
Вишеградську четвірку, Кіноклуб, виставки і т.д.
Основна тема Літньої школи Антала Йожефа у 2015 році: відносини між країнами
Вишеградської групи та державами Західних Балкан. 2015 рік знаменує 20-ту річницю
підписання Дейтонської мирної угоди, яка поклала край балканським війнам.
Дата проведення: 6 по 17 липня 2015 року.
Місце проведення: м. Будапешт (Угорщина).
Цільова аудиторія: магістри, аспіранти та молоді фахівці з вищою освітою в області
політичних і соціальних наук у віці 18-35 років.
Вартість та стипендія: Центр знань надає стипендії учасникам з країн Вишеградської
четвірки, Центральноєвропейської ініціативи і Східного партнерства.
В рамках стипендії покриваються такі витрати:
плата за участь;
подорожі – відшкодування вартості квитків після прибуття (економний варіант);
проживання (+ сніданок);
обід;
додаткові програми.
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Реєстраційний внесок для усіх учасників: 80 євро.
Вимоги до кандидатів:
мати сертифікат з англійської мови (мінімальний рівень: b2);
заповнити онлайн-заявку - http://ajsummerschool.com/application.php;
відправити рекомендаційний лист наукового керівника чи іншої особи (з його
контактами, підписом і печаткою);
відправити мотиваційний лист (максимум одна-дві сторінки) та резюме.
Останній термін подачі заявки: до 1 травня 2015 року.
Додаткова інформація: http://ajsummerschool.com/
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Міжнародна науково-практична конференція
«Виклики соціально-орієнтованої економіки в
євроінтеграційних умовах»
Організатор: факультет економіки та менеджменту ВП НУБіП України «Ніжинський
агротехнічний інститут».
Мета конференції: знайти реальні шляхи вирішення основних проблем, що постають
перед вітчизняною економікою в умовах євроінтеграції, використавши досвід зарубіжних
колег, науковців, виробничників та представників органів влади.
Дата проведення: 23-24 квітня 2015 року.
Місце проведення: Ніжинський агротехнічний інститут.
Напрями роботи:
Облік, аналіз і аудит: дослідження, наука та практика:
Інституційні засади впровадження МСФЗ;
Інформаційні системи обліку і економічного аналізу в оцінці ефективності
функціонування підприємства;
Перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.
Впровадження інновацій в економіку і управління:
Реформування системи менеджменту в Україні;
Управління інноваційними та інвестиційними процесами;
Пріоритети розвитку логістики в умовах глобалізації;
Глобальна економіка та міжнародні економічні відносини.
Досвід застосування та перспективи впровадження інновацій у вищій школі:
Інноваційний освітній менеджмент;
Управлінські та інноваційні технології у підготовці економістів;
Методика викладання гуманітарних та правових дисциплін у ВНЗ;
Організація інноваційної діяльності у межах міжнародних освітніх проектів та
програм.
Останній термін подачі заявки: до 17 квітня 2015 року.
Організаційний внесок: 100 грн.
Вартість додаткового примірника збірника з розсилкою: 50 грн.
Координатор: Македон Галина Миколаївна, тел.: +380684675233, +380638039915,
E-mail: nauka_fem@ukr.net або +38(04631)2-31-30.
Додаткова інформація : http://nati.org.ua/docs/2015/konf_23042015_2.pdf
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Міжнародна науково-практична конференція
«Особистість, суспільство, політика – 2015»
Організатор: Вища школа економіки та інновацій (м. Люблін, Польща), Університет
новітніх технологій (Україна) Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Союз
обдарованої молоді».
Місце проведення: м. Київ.
Дата проведення: 20-21 травня 2015 року.
Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів,
аспіранти та здобувачі, студенти, науковці.
Форма участі: заочна.
За результатами проведення конференції планується публікація збірника тез
учасників, який матиме ISBN, УДК, ББК та рецензентів.
Напрями конференції:
1. Політичні науки (теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси,
політична культура та ідеологія, політичні проблеми міжнародних систем та глобального
розвитку);
2. Філософські науки (історія філософії, соціальна філософія, філософія освіти,
філософська антропологія, філософія історії, логіка, етика, естетика, релігієзнавство,
богослов’я);
3. Історичні науки (історія України, всесвітня історія, історіографія, археологія,
антропологія, джерелознавство, етнологія).
4. Економічні науки (економічна теорія та історія економічної думки, демографія,
економіка праці, соціальна економіка і політика, гроші, фінанси і кредит та інші).
Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська, російська.
Вимоги до тез доповідей:
Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows
6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New
Roman, розмір – 14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції
відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний);
навчальний заклад, навчально-дослідний інститут, місце роботи у разі закінчення навчання;
місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери,
шрифт – напівжирний); анотація 3-5 речень тією мовою, що й тези, ключові слова, текст.
Сторінки не нумеруються.
Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та
ініціалів учасника конференції (наприклад, Іванов_І.І._тези).
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Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою
«Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них
порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок),
наприклад: [1, с.55).
Порядок подання матеріалів:
Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету на електронну скриньку
ukraine.som@gmail.com такідокументи:
а) тези доповіді українською, польською, англійською, російською (на вибір
учасника);
б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску
(назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів
учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад,
Іванов_І.І._Квитанція);
в) заявку на участь у конференції (назва файлу має бути підписана українською
мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий
часті слово «Заявка» (наприклад, Іванов_І.І._Заявка).
Організаційний внесок: з електронним збірником і програмою конференції у форматі
PDF – 50 грн., для докторів наук – безкоштовно, з друкованим збірником і друкованою
програмою конференції – 150 грн., для докторів наук – 75 грн.
Реквізити для оплати: Картка ПриватБанку 4731 1856 0367 7227 Терепищий Сергій
Олександрович.
Організаційний внесок включає видання збірника матеріалів конференції, програми та
вартість пересилання. Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на
поштову (або електронну) адресу, вказану у заявці, протягом тижня після проведення
конференції.
Зразок оформлення заявки:
1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника;
2. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності);
3. Напрям конференції (наприклад, політичні науки);
4. Місце роботи (навчання);
5. Контактний телефон;
6. E-mail;
7. Поштова адреса для направлення збірнику матеріалів конференції.
Останній термін подачі заявки: до 12 травня 2015 року.
Координатори конференції:
Сергій Терепищий, кандидат філософських наук, доцент, телефон: +38-066-257-20-61
Вадим Герасимович, Голова Союзу обдарованої молоді Телефон: +3-068-363-58-27,
Е-mail: ukraine.som@gmail.com
Поштова адреса: Університет новітніх технологій пров. Машинобудівний, 28 Київ,
Україна 03067.
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Стажування в німецькому Бундестазі
Організатор: Парламент Німеччини (Бундестаг).
Про стажування:
Німецький Бундестаг разом з трьома берлінськими університетами (Вільним,
Гумбольдтським і Технічним) пропонує молоді із 41 країни можливість пройти практику у
одного із депутатів Бундестагу та ознайомитися з німецькою парламентською системою і
процесом прийняття політичних рішень, а також отримати практичний досвід у галузі
парламентської діяльності.
Стипендіати відбираються незалежною відбірковою комісією німецького Бундестагу.
Тривалість стажування: 15 тижнів.
Дата проведення: кожен рік.
Місце проведення: м. Берлін, Німеччина.
Грант: €450/міс.
Стипендія включає:
450 євро в місяць;
безкоштовне проживання;
страхування;
оплата дорожніх витрат.
Вимоги до кандидатів:
закінчена вища освіта;
дуже хороші знання німецької мови;
знання в галузі німецької політики, історії та суспільствознавства;
вік до 30 років до початку практики.
Останній термін подачі заявки: 30 червня 2015 року.
Контактні дані:
Verwaltung des Deutschen Bundestages Referat WI 4 Internationales ParlamentsStipendium (IPS) Platz der Republik 1 11011 Berlin Germany
+49 (0)30 227 39336
ips@bundestag.de
Додаткова інформація: http://www.bundestag.de/ips
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Представництво ЄС оголошує набір на 12-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: 22 - 26 квітня 2015 року.
Місце проведення:м. Херсон.
Цільова аудиторія: студенти (останні курси) та випускники ВНЗ (які закінчили
університет не більше, ніж три роки тому) із південних регіонів України – Херсонської,
Одеської, Миколаївської, Кіровоградської областей та АР Крим (цільові регіони 12-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.
Участь у Школі дозволить:
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, конфлікт на Донбасі, анексія
АР Крим, санкції, економіка, енергетика, право, цінності, візові питання,
перспективи імплементації Угоди про асоціацію тощо);
дістати 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.
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.
Вартість: безкоштовно. Організатори оплачують проїзд, проживання та харчування
учасників з інших міст.
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Для подання заявки потрібно заповнити онлайн-анкету:
https://docs.google.com/forms/d/1AbyojplbNniCCPo4TNJ9vqKzjcHFQ85z8rEnFFfZN0U
/viewform
Останній термін подання заявок: 8 квітня 2015 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:
а) освітній рівень студента чи випускника,
б) представлення якнайбільшої кількості регіонів,
в) володіння англійською мовою.
Контактна

особа:

Ірина

Мовчан,

Український

освітній

центр

реформ, imovchan@cure.org.ua
Координаційна група проекту: E-mail: eustudydays@gmail.com, тел.: 097 321 47 30
Додаткова інформація: http://eustudydays.com/2015/02/04/12session/,
https://www.facebook.com/EUStudyDays?ref=bookmarks,
http://vk.com/eustudydays
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Магістерська програма «Міжнародні медіа дослідження»
Організатор: Боннський університет, Університет прикладних наук Бонн-Рейн-Зіг та
Академія DW.
Напрями навчання: медіа та розвиток, журналістика, комунікація та медіа-економіка.
Тривалість навчання: чотири семестри.
Місце навчання: м. Бонн, Німеччина.
Форма навчання: очна.
Диплом: магістра (Master of Arts).
Мова навчання: німецька та англійська.
Цільова аудиторія: журналісти, медіа-менеджери та фахівці з комунікацій.
Вимоги до кандидатів:
диплом бакалавра (напрям підготовки не має значення);
принаймні один рік професійного досвіду в галузі медіа після закінчення
навчання;
знання німецької та англійської мов, підтверджені відповідними сертифікатами.
Для осіб, які мають посередні знання з німецької мови, пропонуються інтенсивні
мовні курси у вересні 2015 року перед початком основного курсу навчання.
Стипендія: 750 євро на місяць, плюс витрати на навчання та транспортні витрати.
Стипендія надається 10 кандидатам з країн, що розвиваються або з країн з перехідною
економікою.
Останній термін подачі заявки: 30 квітня 2015 року.
Початок навчання: вересень 2015 року.
Заявки приймаються лише он-лайн.
Додаткова інформація: www.ims-master.de
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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

