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 Шановні колеги!   

Маємо честь представити вам перший номер Інформаційного вісника Групи 

міжнародного співробітництва Навчально-наукового інституту публічного управління 

та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   

Ми свідомі того, що у наш час, щоб бути успішними у своїй професії та досягти 

позитивних результатів у реалізації стратегії розвитку колективу та закладу, керівникам 

і фахівцям усіх рівнів, здобувачам вищої освіти, викладачам і науковцям необхідно 

володіти інформацією про міжнародний досвід у своїй професійній та освітньо-

науковій сфері. Його можна отримати шляхом участі в різноформатних міжнародних 

проєктах, програмах, конкурсах на отримання навчальних та дослідницьких грантів.  

Цей Інформаційний вісник покликаний надати вам відомості про такі міжнародні 

програми, проєкти, стипендії, навчання і стажування за кордоном, конкурси, в яких ви 

можете взяти участь або залучитися до їх впровадження в Україні чи за її межами. У 

ньому також буде представлено інформацію про найбільш важливі міжнародні 

конференції, симпозіуми, круглі столи, літні школи, інші комунікативні заходи 

міжнародного характеру, які могли б послужити вам майданчиком для встановлення 

професійних контактів з міжнародними партнерами. 

Сподіваємося, що матеріали, подані у виданні, будуть підтримкою для реалізації 

ваших професійних проєктів, допоможуть знайти колег-однодумців для майбутнього 

співробітництва в межах спільних програм. У свою чергу, ми зацікавлені у вашому 

досвіді та пропозиціях, тому будемо щиро вдячні усім за побажання щодо змістовного 

наповнення нашого видання, а також усім, хто матиме бажання поділитися важливою 

інформацією для включення її до Інформаційного вісника.   

З повагою та надією на плідну співпрацю 

Світлана ГЛАДКОВА, 

Керівник Групи міжнародного співробітництва ННІ ПУДС 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Група міжнародного співробітництва 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  
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Молодь з усієї України запрошують до участі в  

інноваційній програмі UPSHIFT 
 

Інноваційна програма для молоді UPSHIFT оголошує конкурсний набір 

учасників. Молодіжні команди з усієї України розроблять власні екологічні проєкти 

та отримають можливість залучити фінансування до 50 тисяч гривень й менторську 

підтримку на їхнє впровадження.  

У межах програми учасники й учасниці зможуть:  

отримати навички 21 століття: навчитися працювати в команді, аналізувати 

проблеми та розробляти проєкти;  

знайти інноваційне рішення проблем, що пов’язані з захистом довкілля та 

зміною клімату;  

у супроводі ментора/ки розробити власний еко-проєкт;  

отримати фінансування та менторську підтримку для його реалізації;  

започаткувати соціальне підприємство або громадську ініціативу.  

До участі запрошуються команди з 3-5 учасників віком від 14 до 21 року з усіх 

областей України.  

Подати заявку та дізнатися деталі про програму й умови участі можна за 

посиланням: https://bit.ly/UPSHIFT-Green .  

Набір триває до 12 вересня 2021 року.  

Заявки команд, які подаються на програму, обов’язково мають стосуватися 

зміни клімату та захисту навколишнього середовища. Учасники повинні описати 

проблему, яка хвилює їх або їхню громаду, наприклад: забруднення повітря, 

водойм та ґрунту, неекологічне споживання, відсутність інфраструктури для 

сортування та переробки сміття, втрата біорізноманіття, нераціональне 

використання природних ресурсів, збільшення кількості відходів у зв’язку з 

пандемією COVID-19 тощо.  

https://bit.ly/UPSHIFT-Green
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UPSHIFT - це програма, що дозволяє підліткам та молоді пропонувати та 

втілювати інноваційні рішення для актуальних проблем у школі, громаді, місті тощо 

на основі підходу Human Centered Design (дизайн, орієнтований на людину). 

UPSHIFT втілюється Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) спільно з ГО “Фонд 

“Професійний розвиток Харкова” за підтримки ING Bank.  

Більше про UPSHIFT можна дізнатися на сторінках програми в Фейсбук 

(https://www.facebook.com/UPSHIFTUkraine) та Інстаграм 

(https://www.instagram.com/upshiftukraine/?fbclid=IwAR3fx7ni9p86HCL06DrFr3E

UWb4ZPxmsnKRcasnqO5E_Ni1gMGEjDWPd7l0 ), або за номерами телефонів:  

+38 067 353 32 31, +38 050 510 14 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UPSHIFTUkraine
https://www.instagram.com/upshiftukraine/?fbclid=IwAR3fx7ni9p86HCL06DrFr3EUWb4ZPxmsnKRcasnqO5E_Ni1gMGEjDWPd7l0
https://www.instagram.com/upshiftukraine/?fbclid=IwAR3fx7ni9p86HCL06DrFr3EUWb4ZPxmsnKRcasnqO5E_Ni1gMGEjDWPd7l0
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Постдокторські стипендії програми  

Марії Склодовської-Кюрі 
 

Програма ЄС Horizon Europe надасть науковцям з докторським ступенем 

стипендії на поїздки за кордон для професійного зростання. Ви проведете 

дослідження разом з партнерською організацією з однієї з 44 країн-учасниць 

Horizon Europe.  

Стипендія покриє один з наступних видів мобільності: європейська — один-

два роки в країні партнера; глобальна — один-два роки будь-якій країні, що не бере 

участь в Horizon Europe, та рік в країні партнера. 

Дедлайн – 12 жовтня 2021 р. 

Хто може взяти участь:  

• науковці, що мають докторський ступінь;  

• займалися дослідницькою роботою за спеціальністю не більш ніж вісім років 

після здобуття PhD; 

• протягом останніх трьох років не проживали й не працювали в країні, куди хочуть 

поїхати, більше року; 

• мають партнерську організацію в ЄС, Албанії, Вірменії, Великій  Британії, Боснії і 

Герцеговині, Фарерських островах, Грузії, Ісландії, Ізраїлі, Косово, Молдові, 

Чорногорії, Марокко, Північній Македонії, Норвегії, Сербії, Тунісі або Туреччині, що 

готова їх працевлаштувати на час програми. 

Що ви отримаєте: 

• офіційне працевлаштування в приймаючій організації на весь час програми з 

повним соціальним забезпеченням; 

• відшкодування витрат на житло;  

• відшкодування витрат на подорож;  

• до 1000 євро в місяць на участь в конференціях, мовних курсах, придбання 

літератури та будь-які інші витрати, що сприятимуть вашому професійному 

розвитку.  
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Як подати заявку: 

• отримайте EU login для себе і партнерської організації; 

• попросіть зареєструватися ваших партнерів; 

• опишіть мету, методологію, інноваційність та очікуваний вплив свого 

дослідження, план співпраці з приймаючою організацією і науковим керівником;  

• додайте резюме; cписок організацій, з якими ви співпрацюватимете, та більш 

детальна інформація про них; лист про зобов’язання від партнерів — лише для 

партнерів з неакадемічної сфери та країн, що не беруть участь в Horizon Europe. 

Більше про програму - https://bit.ly/3ASMF2l   

Джерело: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/242  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://bit.ly/3ASMF2l
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/242
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Гранти академічної співпраці для університетів  

з України та Швеції 

 
Це гранти, що фінансують академічну співпрацю вишів з України і Швеції. Ви 

отримаєте до 1 000 000 шведських крон, що покриють організацію конференцій і 

воркшопів, стажування, навчальні візити, заробітні плати, візові витрати та багато 

іншого.   

Грантами опікується Шведський інститут (Swedish Institute). Це одна з тисяч 

можливостей ЄС для України. 

Що я отримаю? 

 Від 100 000 до 300 000 шведських крон, щоб протягом року започаткувати 

нове партнерство, розробити ідею співробітництва, втілити підготовчий або 

пілотний проєкт. Категорія Seed project.  

 Від 500 000 до 1 000 000 шведських крон, щоб протягом 18 місяців втілити 

вже пропрацьовані ідеї з вишами, з якими ви маєте досвід спільної роботи. 

Категорія Collaborative project. 

Що потрібно для участі? 

 Заповнена аплікаційна форма. Опишіть мету проєкту, основні активності, 

бюджет і розподіл ролей у команді.  

 Листи-підтвердження від кожного партнера проєкту.   

Основним заявником має виступати шведський університет, але заявку слід 

готувати спільно. 

Як подати заявку? 

Шведський партнер повинен зареєструватися на порталі 

(https://applications.si.se/LogIn) і заповнити онлайн-форму англійською мовою.  

Листи-підтвердження (https://houseofeurope.org.ua/opportunity/235 для 

завантаження) можна надіслати на si@si.se після подачі заявки, але не пізніше             

7 жовтня 2021. Не забудьте вказати номер вашої заявки в темі листа. 

Дізнатися більше: https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-

collaboration-in-the-baltic-sea-

region/?fbclid=IwAR31tGFNruX_DHM87TM81TAAEzvoPwlNPDyviJaMNyOlD-

mI3oGr7mZxcWI#faq  

Контактна особа: Маркус Боман markus.boman@si.se  

Джерело: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/235  

 

  

https://applications.si.se/LogIn
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/235
mailto:si@si.se
https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-collaboration-in-the-baltic-sea-region/?fbclid=IwAR31tGFNruX_DHM87TM81TAAEzvoPwlNPDyviJaMNyOlD-mI3oGr7mZxcWI#faq
https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-collaboration-in-the-baltic-sea-region/?fbclid=IwAR31tGFNruX_DHM87TM81TAAEzvoPwlNPDyviJaMNyOlD-mI3oGr7mZxcWI#faq
https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-collaboration-in-the-baltic-sea-region/?fbclid=IwAR31tGFNruX_DHM87TM81TAAEzvoPwlNPDyviJaMNyOlD-mI3oGr7mZxcWI#faq
https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-collaboration-in-the-baltic-sea-region/?fbclid=IwAR31tGFNruX_DHM87TM81TAAEzvoPwlNPDyviJaMNyOlD-mI3oGr7mZxcWI#faq
mailto:markus.boman@si.se
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/235
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Швейцарські урядові стипендії 2022-2023  

Стипендії уряду Швейцарії на отримання PhD або проведення досліджень у 

швейцарських вузах на 2022 навчальний рік відкрита для подачі заявок для всіх 

іноземних студентів з 1 серпня 2021 р.  

Кінцевий термін подання заявки на стипендію Swiss Excellence Scholarship-  

3 грудня 2021 р.  

Це чудовий шанс скористатися можливістю безкоштовно навчатися у 

Швейцарії. 

Стипендія розрахована на молодих дослідників з-за кордону, які закінчили 

магістратуру або мають докторський ступінь, та на іноземних художників, які мають 

ступінь бакалавра. 

Види стипендій 

 Стипендія для досліджень доступна аспірантам з будь-якої дисципліни  

(які мають мінімум диплом магістра), та планують приїхати до Швейцарії для 

продовження досліджень або подальшого навчання на докторському або пост 

докторському рівнях. Стипендії для наукових досліджень надаються для 

досліджень або навчання у всіх кантональних університетах Швейцарії, 

університетах прикладних наук та двох федеральних технологічних інститутах, а 

також чотирьох науково-дослідних інститутах. Будуть розглянуті лише кандидати, 

запропоновані академічним наставником з одного з цих вищих навчальних 

закладів. 

 Мистецькі стипендії відкриті для студентів-митців, які бажають  

отримати початковий ступінь магістра у Швейцарії. Художні стипендії 

призначаються для навчання в будь-якій швейцарській консерваторії або 

університеті мистецтв. Ця стипендія надається лише студентам з обмеженої 

кількості країн. 

Детально про стипендії і процедуру подачі заявки: 

 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-

government-excellence-

scholarships.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=26003

9876#782754137  

 

 
 

 

 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=260039876#782754137
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=260039876#782754137
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=260039876#782754137
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=260039876#782754137
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Інформаційна сесія «Європейський корпус солідарності – 

конкурс 2021 р.: Volunteering Teams in High Priority Areas»  

(09.09.21, он-лайн) 
 

Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА) 

запрошує всіх бажаючих взяти участь в інформаційній сесії щодо процесу подання 

заявки на участь у конкурсі «Volunteering Teams in High Priority Areas», яка 

відбудеться 9 вересня 2021 р. о 10:00 - 13:00 (Brussels time). 

Volunteering Teams in High Priority Areas – це масштабні волонтерські 

проєкти за участі представників з принаймні двох різних країн, що об’єднуються 

задля спільної реалізації короткострокових заходів націлених на вирішення 

загальноєвропейських викликів у різних сферах, щороку визначених на рівні ЄС.  

Більше інформації про напрям –  

https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide

_2021.pdf . 

Більше інформації про конкурс – https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2021-

vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;s

tatusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-

%202027;programCcm2Id=43254037;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;d

estination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=n

ull;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;p

erformanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;to

picListKey=topicSearchTablePageState . 

Он-лайн за посиланням  

https://ecconf.webex.com/webappng/sites/ecconf/meeting/download/2736b7

9c84ec4bb99b500b0ae4e5e36b?siteurl=ecconf&MTID=mff07ba109f37d064fd3e61

ae4f3c4907 . 

Реєстрація не потрібна. Всі бажаючі можуть надіслати запитання до 3 вересня 

2021 р. На електронну адресу EACEA-SOLIDARITY-CORPS@ec.europa.eu (тема 

листа «VTHPA info-session»). 

Важливо! Подія не супроводжується відеозаписом. Всі матеріали будуть 

надані учасникам після сесії. 

Джерело: https://erasmusplus.org.ua/novyny/3577-informatsiina-sesiia-

yevropeiskyi-korpus-solidarnosti-konkurs-2021-r-volunteering-teams-in-high-priority-

areas-090921-on-lain.html  

 

https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021.pdf
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2021-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2021-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2021-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2021-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2021-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2021-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2021-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2021-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2021-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ecconf.webex.com/webappng/sites/ecconf/meeting/download/2736b79c84ec4bb99b500b0ae4e5e36b?siteurl=ecconf&MTID=mff07ba109f37d064fd3e61ae4f3c4907
https://ecconf.webex.com/webappng/sites/ecconf/meeting/download/2736b79c84ec4bb99b500b0ae4e5e36b?siteurl=ecconf&MTID=mff07ba109f37d064fd3e61ae4f3c4907
https://ecconf.webex.com/webappng/sites/ecconf/meeting/download/2736b79c84ec4bb99b500b0ae4e5e36b?siteurl=ecconf&MTID=mff07ba109f37d064fd3e61ae4f3c4907
mailto:EACEA-SOLIDARITY-CORPS@ec.europa.eu
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3577-informatsiina-sesiia-yevropeiskyi-korpus-solidarnosti-konkurs-2021-r-volunteering-teams-in-high-priority-areas-090921-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3577-informatsiina-sesiia-yevropeiskyi-korpus-solidarnosti-konkurs-2021-r-volunteering-teams-in-high-priority-areas-090921-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3577-informatsiina-sesiia-yevropeiskyi-korpus-solidarnosti-konkurs-2021-r-volunteering-teams-in-high-priority-areas-090921-on-lain.html
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До уваги зацікавлених осіб! 

 

Щоб підписатися на електронну версію Інформаційного 

вісника, надішліть заявку на нашу електронну адресу 

ipacs.international@gmail.com та додайте коротку 

інформацію про себе: ім’я, прізвище, статус в КНУ імені 

Тараса Шевченка (студент, аспірант,  докторант, науково-

педагогічний працівник, інший фахівець),  

Ваша електронна адреса. 

 

Більше інформації про заходи міжнародного характеру 

Ви зможете дізнатися на сайті Навчально-наукового 

інституту публічного управління та державної служби 

КНУ імені Тараса Шевченка у рубриці  

"Міжнародне співробітництво" 

www.ipacs.knu.ua 

або на сторінці Групи міжнародного співробітництва  

ННІ ПУДС в мережі Фейсбук 

https://www.facebook.com/pacs.knu.international  

 

НАШІ  КОНТАКТИ: 

Група міжнародного співробітництва 

Навчально-наукового інституту публічного 

управління та державної служби  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

вул. Академіка Ромоданова, 12/2, к. 207 

м. Київ, 04050 

тел./факс (044) 481-21-76 

E-mail: ipacs.international@gmail.com 
 

Інформаційний вісник підготувала: 

Людмила Пустовойт 

mailto:ipacs.international@gmail.com
http://www.ipacs.knu.ua/
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