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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стипендії, конференції та
навчальні програми, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!

Інформаційний вісник № 3 (74)

28 березня 2016 року

2

Міжнародна парламентська стипендія Бундестагу (IPS) 2017
Організатор:

Німецький

Бундестаг

разом

з

Вільним

університетом

Берліна,

Гумбольдтським університетом Берліна, а також Технічним університетом Берліна.
Про стипендії: організатори щороку надають 120 стипендій для молодих випускників
вищих навчальних закладів, представників 41 нації.
У 2017 році в рамках Міжнародної парламентської

стипендії молоді українці також

отримають можливість пройти стажування в Німецькому Бундестазі, яке триватиме п’ять
місяців. Міжнародна парламентська стипендія є ініціативою міжнародної співпраці
парламентів різних країн.
Цільова аудиторія: претенденти віком до 30 років, що цікавляться політикою і прагнуть
реалізувати себе у публічній сфері (парламент, уряд, партії, медіа, вищі навчальні
заклади, спілки). Передумовами участі серед іншого є завершена вища освіта та дуже
добре володіння німецькою мовою.
Тривалість програми: з 1 березня по 31 липня 2017 року.
Фінансування:

стипендія

включає

щомісячну

грошову

допомогу

в

розмірі

500

євро, безкоштовне проживання в Берліні, а також страхування на випадок хвороби, від
нещасного випадку та страхування цивільної відповідальності. Окрім того будуть
відшкодовані кошти на поїздку до та з Берліна.
Останній термін подання заявок на участь у програмі: 30 червня 2016 року.
Контактна особа: Оксана Ковальчук, pol-31@kiew.diplo.de , +38 (044) 247 68 12
Додаткова інформація:
http://m.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/07/jaehrliche__Stipendien/IPS.html
http://www.bundestag.de/ips
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Публікація наукових статей
Організатор: Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal).
Про організатора: Міжнародний науковий журнал є багатопрофільним рецензованим
науковим виданням з відкритим доступом офіційно зареєстрованим як засіб масової
інформації (Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 20971-10771Р). Журнал публікує наукові
статті, інформуючи громадськість про результати наукових досліджень.
Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) видання
зараховано до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації з числовим
кодом міжнародної ідентифікації: ISSN 2410-213Х (Print); ISSN 2410-9371 (Online).
Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal) включений у провідні
наукометричні бази та поширюється серед провідних світових бібліотек і університетів;
проводить редакційну політику відповідно до принципів Європейської асоціації наукових
редакторів (Великобританія).
Статтям Міжнародного наукового журналу (International Scientific Journal) може бути
присвоєний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI.
У журналі представлені такі розділи: архітектура, мистецтвознавство, фізикоматематичні науки, біологічні науки, національна безпека, фізичне виховання та спорт,
ветеринарні науки, педагогічні науки, філологічні науки, військові науки, психологічні
науки, філософські науки, географічні науки, сільськогосподарські науки, хімічні науки,
державне управління, соціальні комунікації, економічні науки, історичні науки,
соціологічні науки, юридичні науки, культурологія, технічні науки, медичні науки,
фармацевтичні науки, інше.
Цільова аудиторія журналу: дослідники, науковці, докторанти, аспіранти, викладачі,
студенти, керівники та працівники державних і регіональних органів влади, аналітичні
підрозділи підприємств.
Мова журналу: російська, українська, англійська, польська, німецька, французька,
іспанська, азербайджанська, вірменська, білоруська, грузинська, казахська, киргизька,
латвійська, литовська, молдавська, таджицька,туркменська, узбецька, естонська.
Кожен автор журналу отримує знижку 10% на участь у конференціях, які проводяться
спільно з фінансово-економічною науковою радою та з міжнародним науковим центром.
Графік виходу журналу:
Прийом статей до журналу
Безкоштовна публікація статей на офіційному
сайті Міжнародного наукового журналу
Платна публікація статей на офіційному сайті
Міжнародного наукового журналу

щодня
протягом 6 місяців, після підтвердження про
прийом статті до публікації (на
розсуд головного редактора)
протягом 7-ми робочих днів після отримання
підтвердження про публікацію
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протягом 2-х днів після отримання
підтвердження про публікацію

Графік виходу номерів журналу

щомісяця
У випуск № 1: 31 січня 2016
У випуск № 2: 29 лютого 2016 року
У випуск № 3: 31 березня 2016
У випуск № 4: 30 квітня 2016
У випуск № 5: 31 травня 2016 року

Закінчення терміну прийому статей в номера
журналу в 2016 році

У випуск № 6: 30 червня 2016
У випуск № 7: 31 липня 2016
У випуск № 8: 31 серпня 2016 року
У випуск № 9: 30 вересня 2016 року
У випуск № 10: 31 жовтень 2016 року
У випуск № 11: 30 листопада 2016
У випуск № 12: 31 грудень 2016 року

Відправка PDF-версії журналу
Відправка друкованої версії журналу
Розміщення статей в наукометричних базах,
в які входить журнал

до 30 числа наступного місяця після виходу
номера
протягом 2-х місяців після виходу номера
протягом 3-х місяців після виходу номера

Контактна інформація представництва журналу в Україні:
м. Київ, вул. Павлівська, 22
+38(44) 222 58 89
+38(67) 401 8435
Електронна пошта: editor@inter-nauka.com
Представник: Коваленко Дмитро Іванович
Додаткова інформація: http://www.inter-nauka.com/ua/
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Міжнародна науково-практична конференція
«Європейський вибір економічного поступу регіону»
Організатор:Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ та інші.
Місце проведення: м. Чернівці, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ.
Дата проведення: 26-27 травня 2016 року.
На конференції планується обговорення питань з таких напрямів:
1.Завдання вищої освіти у сфері гуманітарного розвитку суспільства.
2.Європейський вибір: реалії та перспективи.
3.Міжнародна співпраця ВНЗ як інструмент інтеграції у європейський освітній
процес.
4.Організація наукової та інноваційної діяльності у процесі підготовки фахівців
економічного профілю.
5.Місце і роль транскордонної співпраці у стратегічному розвитку регіону.
6.Роль іноземних мов у європейському виборі економічного поступу регіону.
7.Маркетингова стратегія розвитку регіону в умовах євроінтеграції.
8.Теоретичні та практичні аспекти регіонального розвитку туристичної галузі в
умовах євроінтеграції.
9.Облік, аналіз і аудит в системі формування транскордонного співробітництва.
10.Актуальні питання управління економічною діяльністю підприємств в контексті
європейського вибору.
11.Роль фінансово-кредитної та банківської систем регіону в сучасних умовах.
12.Економіко-математичне моделювання розвитку прикордонних регіонів.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Сума організаційного внеску складає:
150 грн. – заочна участь (публікація тез, надсилання збірників матеріалів конференції;
270 грн. – очна участь (включає вартість виготовлення і розсилання запрошень, участь у
роботі конференції, сертифікат, публікацію тез доповіді, програми конференції тощо).
Останній термін подання тез доповідей: 11 квітня 2016 року включно.
Контактні дані: 58002, м. Чернівці, пл. Центральна, 7, Чернівецький торговельноекономічний інститут КНТЕУ, Відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку.
Контактний телефон: +38 (0372) 52-21-22; +38 (095) 144-42-92
Електронна пошта: naukv@chtei-knteu.cv.ua; naukv_chtei@ukr.net
Додаткова інформація: http://www.science-community.org/ru/node/165691
http://www.science-community.org/ru/system/files/Chernivtsi_26-27.05.2016_0.pdf
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Тренінг «Написання проектів. Фонди ЄС»
Організатор: Центральноєвропейська академія навчань та сертифікації (CEASC),
(м. Бидгощ, Польща), Вища Школа Інформатики (WSInf), (м. Лодзь, Польща) та
компанія Consulting Group 2027 (м. Лодзь, Польща).
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.
Дата проведення: 8-9 квітня 2016 року.
Місце проведення: м. Київ, вул. Станіславского 3, парадне 5, офіс 50, поверх 2, Нова країна.
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.
В усіх сесіях тренінгу для роботи використовуються матеріали проектів, що виконувалися
або виконуються за підтримки донорських структур ЄС.
Вартість участі у тренінгу: 2000 грн.
Останній термін реєстрації на тренінг: до 1 квітня 2016 року включно.
Реєстрація он-лайн:
https://docs.google.com/forms/d/1OjAzrGaT0DDa6MHFacY1nKB8i3CqJUfpp2NuJRnrwmI/v
iewform
План та опис тренінгу можна отримати, надіславши відповідний запит «trening_project»
на адресу ip.ceasc@gmail.com.
По завершенню тренінгу учасники отримають Сертифікати.
Контактна особа: Лілія Гайдученко, +38(063) 032-19-52, +38(050)075-62-25
Додаткова
інформація: http://www.ceasc-bw.com/products/trening-napisannya-proektivfondi-jes-8-9-kvitnya-m-kijiv/
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Стипендії для українців у Китаї
Організатор: Міністерство торгівлі Китайської народної республіки.
Про стипендії: стипендії надаються згідно з умовами двосторонньої угоди між Україною
та КНР, а також з метою поглибити співпрацю в галузі освіти. Всього виділено 44
стипендії для магістрів та аспірантів.
Обов’язкові умови для відбору учасників програм:
Українське громадянство;
Наявність диплома бакалавра при подачі на магістерську програму та диплома
магістра при подачі на докторантуру;
Вік до 45 років на момент подачі заяви;
Наявність відповідного рівня китайської мови (HSK 4 рівень, вище 180 балів) або
англійської мови (IETS – 6,0 і вище);
Державні службовці, працівники університетів, дослідницьких інститутів, ЗМІ.
Останній термін подання документів: до 30 квітня 2016 року.
Документи потрібно надіслати у 2 копіях у письмовій формі:
одну копію – 01901, Київ-14, Землянський провулок, 11, Канцелярія радника з торговоекономічних питань при Посольстві КНР в Україні;
другий екземпляр - Олені Трегуб, Департамент координації міжнародних програм
Мінекономрозвитку, вул. Грушевського 12/2, м. Київ
Додаткова інформація:
http://unistudy.org.ua/china-scholarships-for-ukrainians/
http://bit.ly/1WZssxA
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Лекції у Києві від керівного партнера Rothschild Bank,
фінансистів та економістів з усього світу
Організатор: Вільна школа економіки та бізнесу.
Лектори: керівний партнер Rothschild Bank Джованні Сальветті, фінансист Слава
Рабінович, економіст Владислав Іноземцев, викладач Шеффілдського університету
Олександр Талавера, заступник Міністра фінансів України (2014-2016) Ігор Уманський,
заступник Генерального прокурора Давид Сакварелідзе та багато інших.
Дата проведення: з 21 по 24 квітня 2016 року.
Місце проведення: м. Київ, вул. Володимирська, 57 (Київський будинок вчителя).
Тривалість: 28 занять протягом 4 днів з 9.00 до 21.00.
Цільова аудиторія: курс створений як для тих, хто вивчав економіку, так і тих, хто планує
розпочати.

Без

професійних

обмежень.

Для

початківців

передбачені

декілька

теоретичних лекцій.
Курс буде особливо цікавий тим, хто хоче дізнатись, які з’являються вільні ніші для
створення бізнесу, як в умовах кризової економіки стати успішним бізнесменом.
Програма курсу: у програмі пройдуть лекції з макроекономіки, фінансової стабільності,
історії виходу економік із кризи, секторів економіки (аграрному, нафтогазовому,
інфраструктурі, банківському), економічної стабільності та безпеки.
Випускники

програми

отримають

можливість

пройти

стажування

у

викладачів.

Найактивніші поїдуть в освітню подорож до Європейського Союзу, де зустрінуться з
провідними економістами Європи.
Вартість навчання: 1700 грн.
Додатково оплачується організаційний збір в розмірі двісті дев'ятнадцять гривень в день.
В організаційний збір входять додаткові заняття, практичні заняття, все необхідне для
проведення лекцій, роздаткові матеріали, безлімітний кави-брейк.
Реєстрація: http://goo.gl/7mDTyQ
Контактні дані кураторів: 044 362 28 36, 067 508 68 58, info@economiclecture.org.ua
Додаткова інформація:
http://unistudy.org.ua/economics-free-school/
http://economiclecture.org.ua/news/11109/
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Міжнародний форум «Демократичні цінності і права
людини в умовах воєнного конфлікту»
Організатор: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Українська соціальна
академія.
Основні теми форуму:
Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства;
Моральний вимір людських прав і свобод;
Мораль і право в контексті «гібридної війни»;
Демократія, права людини та врядування;
Захист прав людини як об’єднуючий фактор соціальних груп, національних
меншин і релігійних громад у суспільстві;
Проблема прав людини та розвиток громадянського суспільства;
Вплив реформ на права людини в Україні.
Цільова аудиторія: всі бажаючі науковці, викладачі, юристи, політологи та усі інші
професіонали та експерти у сфері прав людини.
Особливістю формату проведення конференції є те, що учасники долучаються до
обговорення своїх ідей із запрошеними провідними іноземними та вітчизняними
експертами. Безпосередньо виступи з тезами не передбачаються, але вони будуть
опубліковані в окремому збірнику для взаємного ознайомлення з різними точками зору та
науковими напрацюваннями учасників конференції.
Останній термін подачі реєстраційних заявок та статей: 17 квітня 2016 року.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Матеріали публікацій потрібно надсилати на електронну адресу: divine.nocturnal@gmail.com.
У темі листа обов’язково вказати «Форум».
Електронна реєстрація: https://goo.gl/ewXrxx
Вартість:

участь

в

форумі

є

безкоштовною.

Харчування

та

проживання

також

забезпечуються організаторами. Учасники сплачують лише транспортні витрати на проїзд
до місця проведення модуля. Кількість місць – обмежена.
Контактні дані: Хоптяр Андрій, divine.nocturnal@gmail.com, 097 667 38 22
Додаткова інформація: http://gurt.org.ua/news/conferences/31761/
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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
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