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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про конференції, літні школи та
навчальні програми, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Дистанційний курс «Співробітництво територіальних
громад»
Організатор: Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад за підтримки спільного
Проекту Європейського Союзу та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Цільова аудиторія: керівники органів місцевого самоврядування, депутати місцевого рівня,
керівники органів самоорганізації населення.
Вимоги до учасників: дистанційне навчання не потребує спеціальної фахової підготовки
учасника. Учаснику достатньо мати е-mail та постійний доступ до мережі Інтернет, а також
бажання навчатися та працювати на курсі у зручний час.
Початок курсу: 06 червня 2016 року.
Тривалість курсу: 4 тижні.
Місце

проведення: веб-платформа Асоціації - Портал з управління знаннями -

http://www.kp.org.ua/about-us/.
Тренер: Електронний курс «Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне
співробітництво – ММС)» проводить В’ячеслав Вікторович Толкованов, доктор наук з
державного управління (Україна), доктор права (Франція), Голова Центру сприяння розвитку
співробітництва територіальних громад.
За результатами заходу учасники здобудуть:
Розуміння поняття, сутності, принципів та форм ММС.
Здатність розробляти власні проекти ММС.
Здатність ефективно забезпечити реалізацію проектів ММС.
Анкета для реєстрації:
https://docs.google.com/forms/d/1_O7PONJLYLXyu5PdlKyXoxVfbxrkGBKy98qBDL9v2XA/vie
wform?c=0&w=1
Останній термін для реєстрації: 05 червня 2016 року.
Вартість: безкоштовно.
Контактна особа: Юненко Юлія, project@kp.org.ua, 096 817 76 08
Додаткова інформація: http://gurt.org.ua/news/trainings/32622/
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Розмова з Б.Гаврилишиним «Ефективність: від чого
залежить власна ефективність та ефективність країн»
Організатор: Фонд Богдана Гаврилишина та Книгарня «Є».
Дата та час проведення: 03 червня 2016 року, о 18:30.
Місце проведення: м. Київ, вул. Лисенка, 3 (метро «Золоті ворота»), Книгарня «Є».
Про спікера: Сьогодні Богдана Гаврилишина називають найвпливовішим українцем у світі.
До його думки дослухаються президенти і прем’єр-міністри. Він є знаним економістом,
футурологом, громадським діячем. Його життєвий досвід свідчить: жодні обставини не
можуть перешкодити реалізації власних амбіцій і мрій. Він народився в родині скромного
походження в маленькому селі Коропець, утім, зміг досягти неймовірних висот завдяки
ефективній організації власного часу та постійному саморозвитку.
Потрапивши до Канади в післявоєнні роки, він зумів за три місяці самотужки вивчити
англійську й напрацював власну ефективну методику вивчення мови. Завдяки постійному
прагненню більшого й жадобі до знань він став першим емігрантом, якому вдалося
вступити до Університету Торонто й успішно закінчити цей навчальний заклад. Подальше
навчання Богдан Гаврилишин продовжив у Міжнародному інституті менеджменту, де
згодом обіймав посаду директора протягом 18 років.
Як консультант держав та міжнародних компаній, модератор і голова численних
міжнародних наукових конференцій і семінарів він побував у 88 країнах світу.
Богдан Гаврилишин розробив і опублікував у своїй книзі «До ефективних суспільств.
Дороговкази в майбутнє» унікальну методику аналізу суспільних устроїв, завдяки якій
можна порівнювати різні нації-держави й давати досить точні прогнози їхнього подальшого
розвитку, а також вимірювати їхню ефективність.
Своїм досвідом і знаннями Богдан Гаврилишин охоче ділиться з молодим поколінням
українців, бажаючи більш за все перетворити Україну на ефективну і розвинену країну.
Вартість: безкоштовно.
Контактні дані: (044) 235 88 54, art.kyiv@book-ye.com.ua
Додаткова інформація: http://book-ye.com.ua/rozmova-z-bohdanom-havrylyshynym-na-temuefektyvnist-vid-choho-zalezhyt-vlasna-efektyvnist-ta-efektyvnist-krajin-kyjiv/
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Форум персональної демократії в Україні
Організатори: TechSoup Europe, ePaństwo Foundation, Громадянська мережа ОПОРА.
Партнери: Hromadske.TV, Програма розвитку ООН.
Дата проведення: 22 червня 2016 року.
Місце проведення: Дім культури та освіти «Майстер Клас» (м. Київ, вул. Лаврська 16).
Тематика

заходу:

український

та міжнародний

досвід

зі

створення

інноваційних

громадських проектів та ініціатив, основаних на використанні технології, метою яких є
підвищення відкритості, прозорості та демократичності влади, залучення суспільства до
прийняття державних рішень. Учасники говоритимуть про відкритість та співпрацю –
ключові цінності сучасної демократії.
Конференція включатиме три панелі виступів та обговорень. Зокрема, про відкриті дані,
електронне врядування, розумні міста, цифрову журналістику.
Повна програма Форуму: http://goo.gl/HX83fr
Реєстрація:
https://docs.google.com/a/gurt.org.ua/forms/d/1AW9MfsgH8xcUm9M63YYd67PPnjWtmpzEeAYXMSw22U/viewform?edit_requested=true
Останній термін для реєстрації: 08 червня 2016 року.
Вартість: безкоштовно. Організатори пропонують гранти на відшкодування проїзду та
харчування.
Контактні особи: Анна Куліберда, akuliberda@techsoup.org
Юрій Хорунжий, +38 044 286 2670, +38 063 616 04 81, y.khorunzhiy@opora.org.ua
Додаткова інформація:
http://pdfukraine2016.transparencee.org/uk/програма/
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Конкурс есе на участь у Літній школі в Грузії
Організатор: Просвітницький проект та дискусійний майданчик InLiberty.
Тематика есе і Літньої школи: економічна, історична, колективна та індивідуальна
несправедливість.
Теми конкурсних робіт: майнова нерівність, колективна відповідальність, історична вина.
Цільова аудиторія: студенти і недавні випускники ВНЗ із пострадянських країн.
Дата проведення Літньої школи: 21–28 серпня 2016 року.
Місце проведення Літньої школи: Грузія.
Питання до обговорення:
Чи може бути справедливим суспільство?
Чи можуть ресурси та блага розподілятися рівномірно?
Чи повинні нащадки відповідати за помилки попередніх поколінь, а також
виправляти ці помилки?
Останній термін подання есе: до 15 червня 2016 року.
Перед

поданням

есе

необхідна

реєстрації

http://www.inliberty.ru/contests/19-Konkurs-esse-2016 ).
Контактні дані: info@inliberty.ru.
Додаткова інформація: http://www.inliberty.ru/school

(на

сайті

організатора

-
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Конкурс стипендій на магістерську програму
Управління неприбутковими організаціями
Організатор: Інститут лідерства та управління Українського католицького університету
(УКУ).
У конкурсі буде визначено трьох переможців, які отримають стипендію. Стипендія
покриває 50% вартості навчання на програмі Управління неприбутковими організаціями
2016-2017 Інституту лідерства та управління УКУ.
Умови участі у конкурсі стипендій:
Заповнити аплікаційну

форму

-

https://drive.google.com/a/ucu.edu.ua/file/d/0B-

cOZ91K4QzeRnk0TXhwTVU0TzQ/view .
Створити відео - презентацію: Потрібно розказати, кого ви вважаєте прикладом для
наслідування як активного відповідального громадянина. Це може бути хтось з
ваших сусідів, друзів, знайомих, які є для вас натхненниками та прикладами у
розвитку громадського суспільства, які малими кроками змінюють життя довкола,
які творять зміни у вашій громаді, мікрорайоні, вулиці. Також це може бути розповідь
про лідерів/авторів соціальних ініціатив, яких ви особисто не знаєте, але цікавитеся
їхньою діяльністю.
Аплікаційну форму та презентацію слід надіслати на ilm@ucu.edu.ua. У темі листа потрібно
вказати «Конкурс стипендій».
Останній термін прийому конкурсних робіт: до 20 червня 2016 року.
Оголошення результатів відбору: до 01 липня 2016 року.
Контактна інформація: Інститут лідерства та управління УКУ, +38(097)2721739.
Додаткова
stypendii

інформація:

http://management.lviv.ua/aktualno/anonsy/item/408-konkurs-
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Літня школа «Перспективи демократії, стабільності та
європейської інтеграції України»
Організатор: Центр Досліджень відносин Європейського Союзу та Росії при Університеті
Тарту (Естонія).
Тема Літньої школи: «Перспективи демократії, стабільності та європейської інтеграції
України: які уроки можна почерпнути з досвіду Балтійських країн?».
Дата проведення: 22–27 серпня 2016 року (прибуття в Естонію 21 серпня, повернення в
Україну – 28 серпня).
Місце проведення: Естонія, м. Тарту, вул. Лоссі, 36/327.
Вимоги до кандидатів:
громадянство України;
постійне проживання на теренах України (в кордонах, визнаних міжнародним
правом);
бути студентами українського ВНЗ та навчатися за напрямками «Міжнародні
відносини»,

«Політологія»,

«Історія»,

«Журналістика»,

«Соціологія»

або

суміжними дисциплінами на рівні бакалавратури (кандидат повинен закінчити
повні 3 роки навчання), магістратури чи докторантури. Або бути молодими
фахівцями, який працює у сфері, пов’язаній із тематикою Школи та отримав
диплом бакалавра в одній із вищезгаданих галузей не раніше 2011 року.
володіти англійською мовою на високому рівні.
Вартість: безкоштовно.
Перед надсиланням документів, необхідно ретельно ознайомитись з інформацією,
розміщеною на сайті Центру - http://ceurus.ut.ee/call-for-applications-7/.
Останній термін подачі заявки: 08 червня 2016 року (23:59).
Кандидати повинні надіслати всі необхідні документи електронною поштою в Університет
Тарту на електронну скриньку Мар’яні Семенишин (semenyshyn.m@hotmail.co.uk) та Вар’є
Куут (varje.kuut@ut.ee).
Контактна особа: Мар'яна Семенишин semenyshyn.m@hotmail.co.uk.
Додаткова інформація: http://ceurus.ut.ee/call-for-applications-7/
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Прийом заявок на спільну німецьку-українську
магістерську програму «Німецькі та Європейські студії»
Організатор: Інститут політичних наук Університету ім. Фридриха Шиллера в м. Єна (ФШУ),
Німеччина,

разом

з

Національним

університетом

«Києво-Могилянська

академія»

(НаУКМА), Україна, за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD).
Про програму: Спільна магістерська програма з «Німецьких та Європейських студій», яка
пропонує подвійний українсько-німецький диплом, оголошує вже восьмий набір студентів
на навчальний рік 2016/17. Найкращі за рейтингом навчання студенти в межах дворічної
програми навчання отримують можливість на повністю оплачене піврічне навчання в
Німеччині, в Університеті ім. Фридриха Шиллера в м. Єна в Тюрінгії.
Навчальна програма пропонує можливість одержання одразу двох магістерських ступенів:
українського диплому «магістра політології» в НаУКМА та німецького магістерського
диплому «Master of Politics» (M*Pol) від Університету ім. Фридриха Шиллер в Єні,
Німеччина. Фінансову підтримку програмі надає Німецька служба академічних обмінів
(DAAD). Студенти мають можливість отримати ґрунтовні знання щодо політичних систем
Німеччини та Європейського Союзу, а також з економічних та правових аспектів діяльності
Німеччини та ЄС в сучасному світі.
Мова навчання: щонайменше 50% курсів протягом двох років навчання в межах програми
викладаються німецькою мовою, решта – англійською та українською.
Вимоги до кандидатів: диплом бакалавра, середній або високий рівень володіння як
німецькою, так і англійською мовами, а також зацікавленість у сучасних німецьких та
європейських справах.
Контактні

особи:

Фелікс

Шиманський-Гаєр,

німецький

координатор

проекту,

dsg.naukma@gmail.com або
Максим Яковлєв, український координатор проекту, Yakovlyevmv@ukma.kiev.ua
Додаткова інформація: http://unistudy.org.ua/german-and-european-studies-ma-program/
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Міжнародна юридична науково-практична конференція
«Проблеми реалізації та забезпечення ефективності
правових реформ»
Організатор: Видання «Актуальна юриспруденція».
Мета конференції: Презентація та апробація результатів наукових досліджень правників з
проблемних питань підготовки і наукового супроводу впровадження правових реформ у
галузях публічного та приватного права; вироблення основних стратегічних і тактичних
принципів їх розробки та здійснення; вирішення проблем гармонізації національного
законодавства з міжнародними стандартами; об’єднання поглядів та пропозицій щодо
удосконалення

конституційно-правової,

адміністративно-правової,

цивільно-правової,

кримінальної процесуальної та інших реформ.
Секції конференції:
1.Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових учень. Філософія
права;
2. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право.
Інформаційне право. Міжнародне публічне право;
3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Трудове право. Право
соціального забезпечення. Міжнародне приватне право;
4. Господарське право і господарсько-процесуальне право. Земельне право.
Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право;
5. Кримінальне право і кримінальний процес. Кримінологія та криміналістика.
Кримінально-виконавче право. Судова експертиза;
6. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура. Правоохоронні органи і правозахисні
інституції.
З публікацією тез у збірнику матеріалів конференції, його реєстрацією в універсальному
міжнародному класифікаторі – ISBN та внесенням до наукометричної бази.
За результатами конференції буде виданий збірник матеріалів конференції, в якому
знайдуть своє втілення думки та погляди усіх її учасників.
Останній термін подання матеріалів: до 16 червня 2016 року (включно).
Організаційний внесок для розміщення на сайті та публікації тез доповіді у збірнику
матеріалів конференції становить 35 грн. за кожну (повну чи неповну) сторінку поданих
матеріалів.
Додаткова інформація: http://www.science-community.org/ru/content/34268
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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/
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