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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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Конкурс від освітньої фундації імені Петра Яцика
на 2015-2016 навчальний рік
Організатор: Освітня фундація імені Петра Яцика (The Petro Jacyk Educational
Foundation).
Про організатора: Освітня фундація Петра Яцика - приватна благодійна
організація, заснована в 1986 році на пожертви відомого бізнесмена та філантропа з
Торонто Петра Яцика. Ця унікальна організація завжди відігравала особливу роль у
розвитку української гуманітарної освіти та здійснювала суттєвий вплив на формування
міжнародного бачення України. Органiзацiя бере активну участь у впровадженні центрів
українознавства в провідних університетах Пiвнiчної Америки та Європи, зокрема в
Гарварді, Колумбійському унiверситетi, унiверситетi Торонто, Альберти, Лондона та
Львівського університету.
Тематика конкурсу: Українська політика, культура та суспільство.
Місце проведення: Центр вивчення Європи, Росiї та Азiї в унiверситетi Торонто,
Канада.
Тривалість: 4-6 тижнів (в період осіннього та зимового семестрів).
Знання мов: Для успішної участі в програмі необхідне хороше знання англійської
мови.
Стипендія включає: Дорожні витрати в обидва боки, витрати на візу, медичне
страхування, кишенькові витрати для покриття проживання в Торонто.
Товариство зацікавлене в підтримці найбільш перспективних молодих студентів,
які вивчають сучасну Україну, а отже, вдосконалюють наукову точку зору щодо
української політики, культури та суспільства.
Освітня фундація Петра Яцика координує конкурс та визначає винагороду, на
основі консультації приймальної комісії у складі науковців українознавства.
Заявки на конкурс надсилаються на електронну адресу товариства pjef@bellnet.ca
та власне програми Університету Торонто jacyk.program@utoronto.ca.
Останній термін подачі заявок: 6 березня 2015 року.
Адмiнiстратор
тел. 416-946-8497

програми:

Ольга

Кесарчук,

emaolga.kesarchuk@utoronto.ca,

Додаткова інформація:
http://sites.utoronto.ca/jacyk/Visiting%20Scholars%20Program.htm
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Лекторій з міжнародної політики, політичного менеджменту
та маркетингу
Організатор: Master of Political Management School
Про організатора: Master of Political Management – це недержавний освітній
заклад, який займається створенням нових суспільно-політичних сенсів та
дослідженням політичного проектування. Програму відкрито в Україні в 2010 році.
Зимовий лекторій – дванадцятий в історії школи. У новій Верховній раді Україні четверо
депутатів – випускники школи.
Місце проведення: м. Київ, вул. Костянтинівська, 21.
Дата проведення: 4-7 грудня 2014 року.
Вартість: 1600 грн. за 28 лекцій та майстер-класів.
Тривалість: 4 дні з 9.00 до 21.00.
Освітня програма включає: Лекції від провідних європейських політтехнологів,
політологів, маркетологів та депутатів Верховної ради України з практики
інформаційних війн, пропаганди, виборчих технологій та GR.
Програма включає:
знайомство з кращими політичними консультантами з України, Польщі,
Туреччини, Німеччини;
спілкування з оточенням головних українських політиків;
стажування у одному з найповажніших аналітичних центрів Європи або
робота помічником Народного депутата України;
візит до Європейського Парламенту та Бундестагу в рамках освітньої
подорожі випускників програми.
Спеціальні гості зимового лекторію:
Некаті Озкан, політичний консультант (Туреччина);
Народні депутати України: Антон Геращенко, Павло Розенко, Олександр
Черненко;
Ольга Айвазовська, громадянська мережа «Опора»
Георгій Почепцов, український науковець
Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ (в 2010-2012 роках).
У програмі 28 занять та 25 лекторів.
Останній термін подачі заявки: 3 грудня 2014 року.
Додаткова інформація: info@mpm.org.ua та http://mpmschool.org.ua/
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Eiffel Scholarships: Програма стипендій для навчання в
Франції
Організатор: Міністерство Закордонних справ та міжнародного розвитку Франції.
Мета програми: Стипендіальну програму Ейфеля (Eiffel Excellence Scholarship
Programme) впроваджено, щоб французькі вищі освітні заклади могли приваблювати
найкращих закордонних студентів для навчання на їхніх магістерських та PhD курсах.
Сума стипендії: €1 181–1 400 на місяць..
Тривалість програми: 12 або 36 місяців.
Для студентів PhD програми може бути оплачено навчання протягом 10 місяців у
Франції.
Основні галузі, в яких надається стипендія:
Технічні науки (магістратура), наука в найширокому сенсі (рівень PhD).
Економіка та управління.
Право і політичні науки.
Вимоги до кандидатів:
не старше 30 років для магістратури та не старше 35 для PhD;
при відборі кандидатів, які е володіють французькою мовою освітні
заклади повинні пересвідчитися, що мовні здібності кандидатів відповідають
вимогам відповідного курсу навчання.
Останній термін подачі заявок: 9 січня 2015 року.
Додаткова інформація: http://www.campusfrance.org/en
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Міжнародна конференція «Рік після Вільнюсу: чого
досягнуто та що далі?»
Організатор: Міжнародний центр перспективних досліджень.
Дата проведення: 28 листопада 2014 року (початок реєстрації - 9:00; відкриття
конференції - 09:30).
Місце проведення: м. Київ, конференц-зал буде визначено додатково.
Цільова аудиторія: Вище керівництво держави, представники Уряду та основних
політичних сил, державних органів влади України, представники Європейської Комісії
та Європейського Парламенту, представники дипломатичного корпусу держав-членів
ЄС та країн Східного партнерства, експерти з питань європейської інтеграції,
представники бізнес-асоціацій, торгово-промислових палат та інші.
Загальний опис: За рік, що пройшов з моменту проведення Вільнюського саміту
та відмови тогочасного українського Уряду підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Україна
пережила низку змін. Євроінтеграція стала єдиним вектором зовнішньої політики,
розпочинається процес імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Однак досвід Помаранчевої революції, яка ввійшла в історію як найбільше
розчарування,

вимагає

особливої

уваги

до

спроможності української

влади

та

суспільства успішно виконати вже прийняті політичні зобов’язання: забезпечити таке
ефективне управління реформами, щоб вони дали поштовх до економічного розвитку,
не стали загрозою політичній стабільності і обов’язково включали передбачення і
нейтралізацію неминучих соціальних ризиків.
На сьогодні нереформована державна машина постала перед низкою викликів, на
які не просто дати відповідь: виклики війни, виклики реформ для економічного
зростання та виклики міжнародних зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію.
Громадянське суспільство демонструє високу спроможність до реагування на задачі, що
стоять перед Україною, та у низці випадків створює паралельні інституції, що ефективно
виконують функції нереформованих державних структур. Потрібно поєднати зусилля
держави

і

громадянського

суспільства

для

забезпечення

незворотності

реформ

та євроінтеграції.
Порядок денний:
Панель І. Наслідки Вільнюського саміту для України та регіону:
Вільнюський саміт Східного партнерства 2013:
нової епохи?

провал чи початок
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Революція гідності в Україні: геополітика vs внутрішній запит на зміни.
Порядок денний міжнародних гравців щодо регіону Східного партнерства:
чи є точки дотику і шанс для миру і співробітництва?
Чи може євроінтеграція бути засобом об’єднання

та державотворення

в Україні?
Панель ІІ
Євроінтеграція України після Вільнюсу: оцінка здобутків та визначення подальших
кроків у низці сфер державного управління (представлення інфографіки щодо державних
рішень у контексті виконання Угоди про асоціацію):
політичний діалог;
безпекова сфера;
права людини;
сфера державних фінансів та державних закупівель;
сфера торгівлі;
банківська сфера;
податкова сфера;
міграційна та візова сфери;
енергетична сфера.
Робочі мови: українська/російська та англійська (із синхронним перекладом).
Реєстрація учасників: Для участі у конференції необхідно зареєструватися за
електронною адресою avorobyovska@icps.kiev.ua, повідомивши своєї ім’я та прізвище,
організацію, яку Ви представляєте, та контактні дані.
Додаткова інформація: http://platfor.ma/society/546600a9ba92b/
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Зимова школа Жана Моне «Фінансові аспекти європейської
інтеграції для аспірантів та молодих вчених в рамках
програми ЄС Еразмус+
Організатор: Національний Еразмус+ офіс в Україні.
Мета: Дати можливість слухачам дізнатися більше про фінансові аспекти
європейської інтеграції від українських фахівців, глибоко вивчити основні питання
економічних відносин між Україною та Європейським Союзом за основними напрямами.
Дата проведення: 26 січня – 5 лютого 2015 року.
Місце проведення: Українська академія банківської справи Національного банку
України (м. Суми).
Цільова аудиторія: Магістранти, аспіранти та молоді вчені, які зацікавлені у
вивченні теоретичних засад та практичних аспектів інтеграційних процесів, що мають
місце в європейському фінансовому просторі, та які закінчили університет не більше,
ніж три роки тому, з усіх регіонів України.
Пріоритет буде надаватися слухачам, що мають наукові здобутки (доповіді на
конференціях, наукові публікації), що присвячені питанням європейської фінансової
інтеграції, а також випускникам, що мають досвід стажування за кордоном.
Проведення курсів на базі зимової школи має науково-дослідне спрямування,
тому всі молоді вчені, що стануть слухачами, можуть долучитися до науководослідницької роботи з питань європейської фінансової інтеграції.
Програма зимової школи включає:
лекції провідних викладачів з банківської справи, фінансів тощо;
тематичні круглі столи;
практичні заняття (ділові ігри, ситуаційні вправи);
індивідуальні проекти учасників курсів;
культурно-освітні заходи, в тому числі екскурсії.
По закінченню школи аспіранти та молоді вчені отримують сертифікат учасника
«Зимової школи Жана Моне».
Для участі у школі буде відібрано 20 осіб. Відбір учасників відбуватиметься на
основі поданої заявки та за такими критеріями: а) освітній рівень студента чи аспіранта,
б) представлення як найбільшої кількості регіонів, в) наявний науковий досвід.
Участь у школі є безкоштовною. Організатори оплачують проїзд (80% від вартості
квитків), проживання та часткове харчування учасників з інших міст.

Інформаційний вісник № 21 (54), 26 листопада 2014 року

Сторінка
8 8

Заявки слід надсилати на адресу електронної пошти: jean.monnet.uab@gmail.com
Остання дата подання заявок: 26 грудня 2014 року.
Координатор проекту Жана Моне: Сисоєва Лариса Юріївна, доцент кафедри
банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України.
Контактні дані координаційної групи: Богма Сергій Дмитрович – асистент
кафедри банківської справи Української академії банківської справи Національного банку
України. jean.monnet.uab@gmail.com
Додаткова інформація: http://www.erasmusplus.org.ua/novyny.html
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Навчання на магістерській програмі в Угорщині
Організатор: Школа державної політики (School of Public Policy) в Центральному
європейському університеті (Central European University).
Місце навчання: м. Будапешт, Угорщина.
Тривалість навчання: 2 роки.
США).

Рівень підготовки: Магістр державного управління (програма акредитована в

Стипендії: Надається широкий спектр стипендій та програм, на які студенти
розглядаються автоматично, незалежно від національності, а лише на основі наукових
досягнень.
Також в навчальному закладі існує Стипендія для лідерів громадянського
суспільства (Civil Society Leadership Awards) та інші цільові стипендії для нових
студентів (http://spp.ceu.hu/content/financial-aid).
Мова навчання: Англійська.
Останній термін подачі заявок: 1 лютого 2015 року.
Додаткова інформація: http://spp.ceu.hu/content/about-us
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Конференція «Реформування економічної системи країни в
умовах фінансової нестабільності»
Організатори: Ініціативна група молодих вчених за сприянням та при активній
участі Тернопільської обласної організації об'єднання студіюючої молоді «Зарево».
Формат конференції: Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного
спрямування.
Місце проведення: м. Тернопіль.
Дата проведення: 28 листопада 2014 року.
Останній термін прийому робіт: 28 листопада 2014 року включно.
Вартість публікації тез доповідей: 30 гривень за кожну повну (або неповну)
сторінку формату А4 та 12 гривень за пересилання збірника.
Приїзд та особиста участь не передбачаються.
Секції конференції:
1. Економіка та підприємництво.
2. Менеджмент. Маркетинг.
3. Облік, статистика і аудит.
4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання.
5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит.
6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній
системі.
7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці.
8. Світова економіка та міжнародні відносини.
9. Економічна наука та освіта.
Роботи учасників будуть розміщені на сайті та опубліковані у збірниках
конференції. Доповіді розміщуються на даному сайті та у збірниках інтернет-конференції
посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів.
Мова написання доповідей: українська, російська та англійська.
Контактні дані організаторів: а/с 71, м. Тернопіль, Україна 46001
Електронна адреса: economy-confer@ukr.net
Телефон / Факс: +38(097)7547363
Додаткова інформація: www.economy-confer.com.ua
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Міжнародний науковий журнал
(Internatiomal scientific journal)
Організатор: Міжнародний науковий журнал (Internatiomal scientific journal).
Про організатора: Міжнародний науковий журнал (International scientific journal)
є багатопрофільним, рецензованим науковим виданням, з відкритим доступом, офіційно
зареєстрованим. Матеріали, опубліковані в журналі, враховуються провідними
організаціями, у тому числі ВАК, як друкована робота.
Тривалість подачі статей: 15-30 листопада 2014 року.
Аудиторія журналу: дослідники, вчені, докторанти, аспіранти, викладачі,
студенти, керівники та працівники державних та регіональних органів влади, аналітичні
підрозділи підприємств.
Мови журналу: українська, російська, англійська, польська, німецька.
У журналі представлено 26 розділів, у тому числі державне управління,
національна безпека, соціальні комунікації, юридичні науки та ін.
За кращі статті авторам буде виплачено гонорари, на основі договору про
співробітництво.
Останній термін подачі статей: 30 листопада 2014 року.
Електронна адреса організаційного комітету: redactor@internauka.com.ua
Додаткова інформація: http://www.internauka.com.ua
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Стажування у Великобританії «Система прямої електронної
демократії»
Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Тематичний напрям стажування: «Електронне врядування як система прямої
електронної демократії і основа надання адміністративних послуг» в рамках проекту
«Навчальні програми професійного зростання» (Participant Training Program).
Основна мета програми: Допомога Україні в побудові інклюзивної, ефективної
політики та системи електронного врядування для підвищення прозорості надання
адміністративних послуг громадському сектору та заохочення громадськості до участі у
процесі, а також у сприянні стабільності економічних та соціальних реформ.
Основним компонентом навчальної програми є розробка учасниками
індивідуальних або групових планів дій, що включатимуть ідеї та досвід європейських
партнерів, які учасники впроваджуватимуть в Україні після повернення.
Дата проведення: 11 -18 квітня 2015 року.
Місце проведення: Велика Британія.
Вартість: безкоштовно. Усі витрати відібраних учасників програми покриваються
проектом, окрім вартості виготовлення закордонного паспорта та транспортних витрат
на території України.
Цільова аудиторія:
представники національних і регіональних державних органів влади,
органів місцевого самоврядування, як афілійованих урядом України так незалежних
робочих груп;
представники неурядових організацій, включаючи бізнес-асоціації;
представники приватних компаній, зокрема підприємств інформаційних
технологій, задіяних у процес реалізації електронного урядування;
фахівці, що беруть участь або мають можливість впливати на розробку і
впровадження політики електронного урядування та/або розробку адекватної реакції
приватного сектора щодо політики електронного управління.
До 50% учасників будуть обрані з регіонів, які продемонстрували свою
прихильність до розширення сфери своєї діяльності за допомогою електронного
управління та/або запровадили кращі практики електронного урядування. Ці регіони
визначатимуться USAID / Україна.
Вимоги до кандидатів:
бути громадянином України;
проживати в Україні на момент подання документів, відбору учасників та
проведення програми;
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працювати в установах чи організаціях України за напрямком, відповідним
до тематики програми;
мати щонайменше три роки досвіду роботи і намір працювати у тій самій
сфері ще біля 5 років;
мати право отримати візу J-1 (віза програм обмінів для американських
програм) та в подальшому дотримуватися обмежень, передбачених цим типом візи; або
шенгенську візу для європейських програм.
Знання англійської мови не вимагається, під час програми з групою працюють
перекладачі.
Співбесіда з кандидатами проводитиметься у м. Київ орієнтовно 17-18 лютого
2015 р. Кандидати з інших міст можуть пройти співбесіду у режимі Skype. Транспортні
витрати для участі у співбесіді не відшкодовуються.
Останній термін подачі заявки: 6 лютого 2015 року (заповнити он-лайн Анкету
кандидата для участі в програмі на сайті www.ptp.ceume.org.ua) та 9 лютого 2015 року
(подати один примірник роздрукованих і власноруч підписаних документів, які
прийдуть на електронну пошту разом із підтвердженням про реєстрацію анкети).
Паперові документи для участі у програмі необхідно відправити рекомендованою
чи кур’єрською поштою за адресою:
Проект «Навчальні програми професійного зростання»
удосконалення менеджмент-освіти в Україні (CEUME)
вул. Еспланадна, 28, оф. 7,
м. Київ, 01001

Консорціум

із

Документи можна також подати особисто протягом робочого дня (з 10:00 до
18:00).
Координатор програми: Олена Кисельова, тел. (044) 246-7205/13, (050) 3559510,kyselyova@ceume.org.ua
Телефони для контактів: (044) 246-7205, 246-7208, 246-7213.
Додаткова інформація:
http://ptp.ceume.org.ua/elektronne-vryaduvannya-yak-sistema-pryamoї-elektronnoїdemokratiї-i-osnova-nadannya-administrativnix-poslug
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Творчий конкурс відеороликів «Студентське «Ні!»
корупції» до Міжнародного дня боротьби з корупцією
Організатор: Інститут керівних кадрів Академії управління при Президентові
Республіки Білорусь за участі ПРООН в Білорусі.
Про конкурс: В рамках конкурсу учасникам пропонується творчо осмислити
природу корупції як сучасного соціального та культурного явища.
Мета: Привернути увагу молоді до проблеми протидії та боротьби з корупцією в
сучасному суспільстві.
Цільова аудиторія: Студенти вищих навчальних закладів Республіки Білорусь та
інших країн.
Конкурс проводиться в таких номінаціях:
1. Відеоролик «Корупція – це…»;
2. Відеоролик «Світ без корупції»;
3. Відеоролик «Студентське «Ні!» – має значення».
Вимоги до конкурсних робіт:
1) форма подачі матеріалів – електронний;
2) тривалість – не більше 3 хвилин.
Робоча мова конкурсу: російська.
Останній термін подачі роботи та заявки учасника: до 5 грудня 2014 року.
Підбиття підсумків конкурсу та вручення призів: 9 грудня 2014 року.
Контактні дані організаторів: тел. (+375 029) 3446244 (Гваєва Ірена Вікторівна,
секретар оргкомітету), електронна пошта irena@pac.by.
Додаткова

інформація:

Сайт

спеціальності

«Управління

інформаційними

ресурсами» Академії управління при Президентові Республіки Білорусь www.uir.by
(розділ

«Конкурс»)

та

офіційна

https://vk.com/club79000984.

група

в

соціальній

мережі

«В

контакті»
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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

