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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про конкурси, тренінги, стажування
та конференції, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Міжнародна заочна конференція «Розвиток наукових
зв'язків у світі, що змінюється»
Організатор: Науково-дослідний центр «Знание».
Місце проведення: м. Харків.
Дата проведення: 15 листопада 2014 року.
Формат проведення: заочна конференція.
Мови конференції: російська, українська, англійська.
Напрями роботи конференції:
1. Фізико-математичні науки.
2. Хімічні науки.
3. Біологічні науки.
4. Геологічні науки.
5. Технічні науки.
6. Сільськогосподарські науки.
7. Історичні науки.
8. Економічні науки.
9. 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.

Отримання збірки: Після написання та оформлення статті, а також оплати участі в
заочній конференції, учасникам буде поштою надіслано примірник тезисів доповідей
(формат – А5, обкладинка – глянцева, з індексом УДК та ББК). Також збірку отримають
обрані наукові та університетські бібліотеки та установи.
Останній термін відправки матеріалів: 15 листопада 2014 року.
Контактні дані організаторів: Науково-інформаційний центр «Знание» +38 (098)
092 10 11, електронна адреса events@nic-znanie.org.ua, сайт www.nic-znanie.org.ua
Заповнити
заявку:
https://docs.google.com/forms/d/15ag629oZ1GusUML6F8eWvN7EXsbpdE7MUVrz3Q0_60/viewform
Додаткова інформація:
http://nicznanie.org.ua/images/docs/Informpismo_November_2014%20nic_znanie.pdf
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Навчання в Коледжі Європи
Організатор: Коледж Європи.
Про організатора: Перший університет післядипломної європейської освіти,
заснований в 1949 року.
Місце навчання: м. Брюгге (Бельгія) або Натолін (м. Варшава, Польща).
Програма навчання: Аналіз європейської державної політики.
Рівень підготовки: Магістратура.
Вимоги до кандидатів: Університетський диплом, хороше знання англійської та
французької мови (дві робочі мови Коледжу).
Останній термін подачі заявки: 15 січня 2015 року.
Стипендія: Більше 70% студентів отримують повну або часткову стипендію.
Додаткова інформація: www.coleurope.eu|scholarships
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Міжнародна фінансова конференція в Парижі
Організатор: Університет Сержі-Понтуаз.
Дата проведення: 12-14 березня 2015 року.
Місце проведення: м. Париж, Франція.
Мета: Обговорення питань глобалізації фінансових ринків, впливу світової
фінансової кризи, створення нових валютних зон та розвитку міжнародної торгівлі.
Цільова аудиторія: Вчені та практики. Аспіранти зможуть взяти участь в окремому
семінарі, який буде корисним при написанні дисертації.
Основні теми конференції:
Державна політика, податки та регулювання.
Економічна та валютна криза.
Питання корпоративного управління.
Підприємництво.
Глобальна фінансова криза та фінансова система.
Фінансова стабільність, регулювання.
Вартість участі:
Для викладачів: 400 €
Для практикуючих економістів: 470 €
Для PhD студентів: 320 €
У якості слухача конференції: 320 €
Останній термін подачі заявок: 30 грудня 2014 року.
Додаткова інформація http://www.netifc.com/paper-submission.html
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Оплачуване стажування в Європейському соціальноекономічному комітеті в Брюсселі
Організатор: Європейський соціально-економічний комітет (European Economic
and Social Committee).
Місце проведення: м. Брюссель, Бельгія.
Тривалість стажування: 5 місяців.
Грант: €1000
Дата проведення: 2 рази на рік. Програми стажування розпочинаються 16 лютого
та 16 вересня кожного року і проходять в офісі комітету в Брюсселі.
Цільова аудиторія: Випускники вищих навчальних закладів, які є громадянами
країн, що не входять в ЄС.
Стажування передбачає: Вивчення ролі комітету, його діяльності і здобуття
професійного досвіду в одному із підрозділів комітету.
Для участі у конкурсі необхідно:
1. Заповнити онлайн-заявку: https://trainee.eesc.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture
=en, в якій слід вказати інформацію про освіту, досвід роботи, мотивацію, знання мов. За
бажанням можна прикріпити CV і рекомендаційні листи.
2. Якщо заявка пройшла попередній відбір, кандидат повинен надіслати:
копії дипломів;
копії робочих контрактів;
копію паспорту;
медичну довідку;
довідку по несудимість.
Останній термін подачі заявок: 31 березня 2015 року.
Заявки приймаються двічі на рік:
з 1 липня до 30 вересня на весняний семестр (з січня до липня).
з 3 січня до 31 березня на осінній семестр (з вересня до лютий).
Додаткова інформація:
EESC-trainee@eesc.europa.eu та
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-longterm
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Тренінг «Навички успішного керівника»
Організатор: Freud House cafe art club.
Місце проведення: Київ, вул. Костянтинівська, 21.
Дата проведення: 25 листопада 2014 року, 19:00.
Цільова аудиторія: Лідери бізнесу, керівники всіх рівнів (керівники відділів,
менеджери середньої ланки, топ-менеджери), приватні підприємці будь-якого сегменту
ринку, яким необхідно використовувати потенціал і ресурси команди або підлеглих для
ефективного досягнення поставлених цілей.
Вартість: за умовами простору.
Ціла і завдання майстер-класу:

– Формування базових та управлінських навичок: планування, організація,

мотивація і контроль.
– Підвищення особистої ефективності та покращити результати роботи команди.
– Правильне розставлення пріоритетів в роботі і делегування повноважень.
– Правильна подача зворотного зв'язку.
Тренінг включатиме:
1. Планування роботи:
– Щоденне планування.
– Розстановка пріоритетів за допомогою
вікна Ейзенхауера.
– Викрадачі робочого часу і методи їх
подолання.
– Постановка «smart» цілей.
2. Організація роботи:
– Збір інформації.
– Алгоритм організації роботи.
3. Мотивація співробітників:
– Види мотивації.
– Виявлення мотивації працівників.
– Делегування повноважень.
– Алгоритм делегування.

– Переваги делегування.
– Чому менеджери не делегують
– Що таке зворотний зв'язок.
– Якою має бути зворотний зв'язок.
– Типи зворотного зв'язку.
– Помилки керівників.
4. Контроль роботи підлеглих:
– Цілі контролю.
– Види контролю.
– Що підлягає контролю.
– Елементи контролю.
– Алгоритм контролю.
– Ефективність контролю.
– Помилки керівників у процесі
контролю.

Тренер: Владислав Шах, керівник Першої Всеукраїнської школи продажів "Target".
Бізнес-тренер. 15 років практичного досвіду у сфері продажу товарів і послуг. Експерт у
сферах: лідерство, ораторське мистецтво, розвиток керівників, коучинг, тайм-менеджмент,
переговори, активні продажі, холодні дзвінки. Досвід роботи на керівних посадах і в навчанні
співробітників у компаніях «Dirol», «JTI», «Sony Ericsson», «Philips», «OTP Bank».
Додаткова інформація: http://www.freud-house.com.ua/events/тренінг-навичкиуспішного-керівника/
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Молодіжний тренінг “European Citizenship” в Угорщині
Організатор: Молодіжний ресурсний центр з навчання та співробітництва SALTO у
співпраці з Радою Європи та Європейською Комісією, а також мережею Національних
агенцій з молодіжних програм.
Мета: Підтримати розвиток критичного, демократичного та творчого
Європейського громадянства, як активного соціального, політичного та культурного
гравця у справі розбудови спільної Європи.
Місце проведення: Угорщина.
Дата проведення: 15-21 лютого 2015 року.
Вартість: Всі витрати оплачуються організаторами.
Цільова аудиторія: Молоді фахівці, лідери від 18 до 30 років з України та інших
Європейських країн.
Вартість: Всі витрати (проживання, дорога, віза тощо) на подорож покриваються
організаторами. За винятком вступного внеску, сума якого варіюється в залежності від
країни.
Останній термін подачі заявки: 30 листопада 2014 року.
Заявники з Південно-східної Європи, Східної Європи повинні зв’язатися з
відповідним регіональним Ресурсним центром SALTO (see@salto-youth.net; eeca@saltoyouth.net) для подальшого консультування щодо процедури відбору та фінансових
витрат.
Контактна особа: Szőke Zsófia, zsofia.szoke@ncsszi.hu
Додаткова інформація:
http://www.mladiinfo.eu/wp-content/uploads/2014/09/ECTCInfopack201314.pdf
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Стипендія Міжнародного Вишеградського фонду
Організатор:
Fund).

Міжнародний Вишеградський фонд (The International Visegrad

Цільова аудиторія: Студенти магістратури та аспірантури.
Тривалість: Один або два семестри (цей конкурс проводиться поза рамками
програми фінансування іноземних абітурієнтів, яка пропонує стипендію від 1 до 4
семестри).
Розмір стипендії: 2300 євро/семестр.
Подаючи заявку на участь у конкурсі, ви маєте можливість:
Обрати будь-яку академічну дисципліну.
Вивчати будь-яку мову (також обрати мову навчального процесу).
Обрати навчальний заклад (будь-який акредитований державний чи
приватний університет, науковий інститут чи академію в країнах
Вишеградськоi групи – Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини).
Навчатись та проводити науково-дослідну роботу на рiвнi магістра (MA) або
аспіранта (PhD/postdoc).
Визначити термін навчання – від одного до чотирьох семестрів (в залежності
від програми).
Вік кандидатів: необмежений (на момент оформлення заявки не обов’язково буди
студентом).
Вимоги до кандидатів:
Кандидати повинні успішно закінчити принаймні 6 семестрів навчання в
унiверситетi (програма охоплює лише післядипломну освіту).
Українське громадянство.
Абiтурiєнти повинні
університету.

самостійно

вирішувати

питання

зі

вступом

до

Останній термін для заповнення он-лайн анкети та надання супровідних
документи: до 31 січня 2015 року.
Стипендіати можуть претендувати на грант для покриття витрат на дорогу.
Обраний університет отримує 1500 євро/семестр на кожного стипендіата для
покриття вiдповiдних витрат (зокрема, навчання);
Додаткова інформація: http://applications.visegradfund.org/Login.aspx?t=1
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Стажування в Суді Європейського Союзу
Організатор: Суд Європейського Союзу.
Місце проведення: Люксембург.
Цільова аудиторія: Кандидати, що мають ступінь в галузі юриспруденції або
політичних наук, а також вміють читати французькою.
Останній термін подачі заявок: 30 квітня 2015 року.
Періоди стажування:
1 березня 31 липня (документи необхідно надіслати до 30 вересня);
1 жовтня - 28 лютого (документи необхідно надіслати до 30 квітня).
Для участі у конкурсі стажувань необхідно заповнити форму заявки та надіслати її
разом з CV та копією диплома поштою на адресу:
Human Resources Unit of the Court of Justice of the European Union,
Bureau des stages, TA/04 LB0019,
L-2925 Luxembourg.
Додаткова інформація та форма заявки:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/traineeships
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Стажування в Раді з питань людини ООН
Організатор: Управління Верховного комісара з прав людини ООН.
Місце проведення: м. Женева, Швейцарія.
Кількість стажерів: 50 осіб.
Тривалість програми: 3 місяці з можливість додаткового продовження ще на 3
місяці.
Цільова аудиторія: Студенти магістратури та аспірантури, а також випускники.
Спеціалізація кандидатів має бути пов’язана з міжнародним правом, політичними
науками, історією, соціальними науками тощо.
Вимоги до кандидатів
Вільне володіння як мінімум двома з шести офіційних мов ООН (англійська,
французька, іспанська, арабська, російська або китайська). Як мінімум необхідно
середнє володіння англійською чи французькою мовою.
Можливість оплатити витрати на переїзд та проживання в Женеві.
Перевага буде віддаватися кандидатам, які мають досвід роботи в галузі прав
людини.
Для участі в стажуванні необхідно:
Заповнити форму заявки –
http://www.ohchr.org/Documents/Vacancies/internshipform.doc
Підготувати виписку з оцінками, копію диплому чи довідку, що підтверджує, що
ви є студентом, медичну довідку, опис дослідження, минулого чи такого, що
планується.
Усі документи необхідно зібрати в 2 файли максимум та надіслати електронною
поштою на адресу internship@ohchr.org
Останній термін подачі заявок: 30 квітня 2015 року.
Заявки приймаються двічі на рік:
до 31 жовтня на стажування з січня до червня;
до 30 квітня на стажування з липня до грудня.
Додаткова інформація:
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx
internship@ohchr.org

та
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Міжнародна науково-практична конференція
«Науковий диспут: запитання економіки та фінансів»
Організатор: Науковий центр Фінансової Ради України.
Ціль: Обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної
науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін
дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.
Місце проведення: м. Київ.
Дата проведення: 20 листопада 2014 року.
Цільова аудиторія: Аспіранти, докторанти, наукові співробітники, студенти.
Форма проведення конференції: дистанційна.
Тематичні напрямки конференції:
1. Економічна теорія.
2. Фінанси, гроші та страхування.
3. Банківська справа.
4. Міжнародна економіка.
5. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності.
6. Економіка підприємства.
7. Статистика.
8. Економіка праці та управління персоналом.
9. Бухгалтерський, управлінський облік та аудит.
10. Податкова політика у розрізі трансформаційних процесів.
11. Маркетинг.
12. Логістика.
13. Регіональна економіка.
Останній термін подачі заявок: 20 листопада 2014 року.
Контактні дані організаторів: info@frada.com.ua
Додаткова інформація: http://frada.com.ua/events/science/november/
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Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в розвитку
національних економік»
Організатор: Міністерство освіти і науки України, Центральна спілка споживчих
товариств України, Львівська комерційна академія, Інститут економіки та фінансів
Львівської комерційної академії, науковий клуб «Sophus».
Місце проведення: м. Львів
Дата проведення: 25 листопада 2014 року.
Цільова аудиторія: Викладачі, науковці, докторанти, аспіранти, представники
органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств,
фінансових та інших установ.
Форма участі в конференції: заочна.
Організаційний внесок: для учасників з України – 90 грн.; для іноземних
учасників – 20 USD.
Тематичні напрямки конференції:
1. Розвиток економічних систем на мікро-, мезо- та макрорівнях.
2. Проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах
економічної інтеграції.
3. Проблеми та роль фінансового сектору та кредитної системи в розвитку
національної економіки.
4. Післякризові пріоритети зовнішньо-економічного сектора економіки України.
5. Маркетингова діяльність кооперативних підприємств в умовах глобалізації.
6. Інформаційно-аналітичне
забезпечення
організацій та роль інформаційних технологій.

менеджменту

підприємств

Конференція проходитиме на web-сайті www.sophus.at.ua
Останній термін подачі заявок: 20 листопада 2014 року.
Вихід з друку збірника: 15 грудня 2014 року.
Контактні дані організаторів: clubsophus@gmail.com, 098-787-81-47
Додаткова інформація:
http://sophus.at.ua/index/internet_konferencija_25_11_2014_r/0-25

та
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ІХ міжнародна науково-практична конференція
«Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду
удосконалення діяльності органів влади»
Організатор: Міністерство науки і освіти України, Полтавський національний
технічний університет імені Юрія Кондратюка, Академія державного управління при
Президентові Республіки Казахстан, Заклад вищої освіти «Білоруський державний
економічний університет», Новий болгарський університет (Болгарія), Херсонський
національний технічний університет та ін.
Мета: Узагальнення напрацювань вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань
здійснення публічного управління та вироблення пропозицій щодо його вдосконалення.
Місце проведення: м. Полтава.
Дата проведення: 27 листопада 2014 року.
Форма участі у конференції: заочна.
Організаційний внесок: 150 грн. (включаючи витрати на видання збірника тез
доповідей та його розсилку).
Основні тематичні напрямки конференції:
1. Теоретичні та правові аспекти модернізації публічної адміністрації.
2. Адміністративно-територіальна реформа та вдосконалення діяльності органів
місцевого самоврядування.
3. Кадрова політика держави у сфері публічного управління, навчання та
підвищення кваліфікації кадрів в умовах євроінтеграції.
4. Соціально-економічні проблеми управління розвитком регіонів та держави.
Останній термін подачі заявок: 17 листопада 2014 року.
Контактні дані організаторів: d_upravlinnya@mail.ru
Лахижа Микола Іванович (05322) 7-28-67
Пасічна Ірина Олександрівна (050) 621-30-90
Додаткова
інформація: http://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovizaxodi/konferencii/inozem-dosvid.pdf
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Міжнародна науково-практична конференція
«Економіка та управління підприємствами, регіонами та
країнами в умовах ризиків»
Організатор: Чернігівський національний технологічний університет (Україна),
Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» (Україна),
Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Білоруський державний університет
(Білорусь).
Місце проведення: м. Чернігів.
Дата проведення: 27-28 листопада 2014 року.
Організаційний внесок: 150 грн.(за публікацію в збірнику матеріалів конференції).
Наукові секції:
1. Економічна теорія.
2. Менеджмент.
3. Маркетинг.
4. Логістика.
5. Регіональна економіка.
6. Міжнародна економіка.
7. Економічне моделювання.
8. Управління національним господарством в умовах ризиків.
9. Економіка підприємства.
10. Економіка природокористування.
11. Бухгалтерський облік та аудит.
12. Інвестування та банківська справа.
15. Фінанси.
16. Інноваційна економіка.
17. Управління проектами.
18. Підприємництво та бізнес.
19. Управління економічною безпекою.
20. Економіка промисловості.
Останній термін подачі заявок: 24 листопада 2014 року.
Адреса для відправки матеріалів: conferencebinmu2013@gmail.com (з поміткою у
темі листа «Управління»).
Контактна особа: Первій Інна Вікторівна, тел. 0956130357 (з питань подання
матеріалів конференції).
Додаткова
інформація:
http://pntu.edu.ua/uk/component/k2/item/1111mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-ekonomika-ta-upravlinnyapidpryyemstvamy-rehionamy-ta-krayinamy-v-umovakh-ryzykiv.html
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Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Управління соціально-економічним розвитком країни та
регіону: соціально-економічні та фінансові проблеми в
умовах глобалізації»
Організатор: Дніпропетровська державна фінансова академія.
Місце проведення: м. Дніпропетровськ.
Дата проведення: 28 листопада 2014 року.
Цільова аудиторія: Наукові працівники, аспіранти, викладачі ВНЗ, фахівціпрактики в галузі фінансів та державного управління.
Організаційний внесок: 100 грн. (включає видатки на технічне редагування,
публікацію тез та поштові послуги).
Тематичні напрями конференції:
1. Удосконалення формування місцевих бюджетів та підвищення ефективності їх
використання.
2. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку.
3. Сучасні аспекти
промислового регіону.

розвитку

малого,

середнього

та

великого

бізнесу

4. Економіко-математичне моделювання соціально-економічного розвитку країни
та регіонів.
5. Державне регулювання соціально-економічного розвитку країни в умовах
глобалізації.
6. Соціально-трудові детермінанти розвитку регіонів.
7. Механізми управління фінансовими ресурсами в умовах формування сталого
розвитку національної економіки України.
8. Соціально-гуманітарні проблеми розвитку України і регіонів в умовах
глобалізації.
Останній термін подачі заявки: 20 листопада 2014 року.
Контактні дані організаторів: miscenko20@rambler.ru, телефон/факс: 0679862246.
Додаткова інформація: https://my.alfresco.com/share/s/kExyy9X8StSqcvchupsi5A
(інформаційний лист).
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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

