Міжнарод на ас оціація інс т итуціональних дослідже нь
у партнерстві з
Університетом Бірмінгему, Великобританія
Програмою безпеки Чорноморського регіону Гарвардського університету, США
Журналом «Європейська безпека» видавництва Рутледж, Великобританія
та за фінансової підтримки програми Жан Моне, Європейська комісія
запрошують Вас прийняти участь у міжнародному науково-практичному семінарі
СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У
СФЕРІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Кооперація у сфері антикризового менеджменту і зменшення ризиків надзвичайних
ситуацій (природних, техногенних і гуманітарних катастроф, епідемій, конфліктів і тероризму) є пріоритетом і тематичною платформою Східного Партнерства та важливою сферою
співробітництва між Україною та Європейським Союзом, але, у той же час, майже повністю
проігнорованим тематичним напрямком у навчальних програмах і дисциплінах з міжнародних відносин, Європейської інтеграції, національної безпеки та державного управління в
Україні та інших країнах Східного Партнерства.
Однією з причин слабкої розробленості цього напрямку в академічних програмах є
недостатня кількість та якість наукових досліджень у сфері політико-адміністративних та
дипломатичних механізмів співробітництва між Україною та ЄС у сфері антикризового менеджменту та попередження надзвичайних ситуацій.
Шляхом організації науково-практичного семінару з участю провідних міжнародних
експертів, представників міжнародних, урядових організацій та громадянського суспільства,
та подальшої публікації матеріалів семінару у міжнародних наукових виданнях, ми плануємо
зробити суттєвий внесок у вдосконалення викладацької майстерності, розробку сучасних
навчальних програм, запровадження активних методів навчання та навчальних курсів, орієнтованих на дослідження.

Тематичні напрями роботи семінару:
Модуль 1. Антикризові механізми Європейського Союзу
Проф. Стефан Вольф, Бірмінгемський університет, Великобританія, головний редактор журналів «Етнополітика» та «Громадянські війни», видавницький дім «Рутледж», Великобританія
Модуль, який складається з лекцій, семінарів і круглих столів, формує загальне уявлення про можливості ЄС у якості антикризового глобального менеджера, механізми (цивільні й військові), які запроваджуються для попередження криз і конфліктів на глобальному та регіональному рівнях.
Модуль 2. Інститути та організаційні механізми кризового менеджменту Європейського Союзу
Д-р Девід Джером Гілбрейт, університет Бат, Великобританія, головний редактор журналу
«Європейська безпека», видавницький дім «Рутледж», Великобританія
Модуль містить лекції, семінари і симуляційні ігри на основі аналізу сценаріїв, присвячені ролі різних інститутів безпеки ЄС, особливо, по відношенню до розв’язання конфліктів та криз.
Модуль 3. Кооперативні механізми попередження ядерного тероризму у Чорноморському регіоні
Д-р Сергій Конопльов, Програма безпеки Чорноморського регіону Гарвардського університету,
США
Модуль фокусується на комплексному аналізі ситуації безпеки у Чорноморському регіоні та впливу загроз, пов’язаних з радіологічним та ядерним тероризмом. Модуль включає
кейс-стаді, побудовані на аналізі досвіду ЄС, НАТО та окремих країн регіону у попередженні ядерного тероризму.
Модуль 4. Соціологія конфліктів, криз та катастроф
Проф. Антон Олійник, університет Меморіал, Канада
Модуль присвячений соціологічному аналізу ризиків, катастроф та надзвичайних
ситуацій. Модуль розкриває ключові концепції та ставить питання щодо дослідження соціальних відносин протягом надзвичайний подій, які призводять до катастрофічних наслідків
на регіональному та глобальному рівнях.
Модуль 5. Механізми прогнозування та попередження конфліктів, криз та
надзвичайних ситуацій на локальному, національному, регіональному та глобальному рівнях
Проф. Тетяна Маляренко, Донецький державний університет управління, Україна
Тематика модулю включає питання призначення, структури і досвіду використання
прямих та структурних механізмів попередження надзвичайних ситуацій, криз та конфліктів у системах управління міжнародною безпекою.

Програма роботи семінару
9.00 – 14.00 лекції за тематикою навчальних модулів;
15.00 – 19.00 презентації досліджень учасників, круглі столи, робочі групи
РОБОЧА МОВА СЕМІНАРУ – АНГЛІЙСЬКА
ПЕРЕКЛАД НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ
Умови участі у семінарі
А) до 18 березня 2012 р. надіслати на електронну пошту оргкомітету заявку на участь
у роботі семінару (короткий мотиваційний лист, CV українською, російською або англійською мовою);
Б) апплікантам, які будуть відібрані для участі у семінарі, буде запропоновано сплатити організаційний внесок у розмірі 200 грн. на розрахунковий рахунок Міжнародної асоціації інституціональних досліджень. Організаційний внесок сплачується лише у випадку,
якщо Ви отримали офіційне запрошення для участі у семінарі.
Організаційний внесок спрямований на часткове покриття витрат на друк матеріалів
семінару, обіди та кави - брейки протягом 5 днів семінару.
Практичні питання
Місцем проведення семінару є санаторний комплекс «Пуща Озерна», м. Київ, ПущаВодиця, 14 - лінія, 04075. www.ozerna.com.ua
Запрошені учасники, які потребують розміщення у санаторному комплексі під час
проведення семінару, повинні контактувати безпосередньо адміністрацію санаторного комплексу, бронювати та сплачувати проживання самостійно.
Орієнтовна вартість проживання в одномісному номері складає 420 грн. на добу.
Контактний телефон готелю: +38(044)431-82-30.
Стипендії для участі у семінарі
Обмежена кількість стипендій, що покривають витрати на проживання та харчування протягом 5 днів семінару (7-12 травня 2012 р., розміщення у двохмісному номері, сніданок, обід) та публікацію результатів дослідження (наукова стаття або кейс-стаді) у спеціальному виданні, призначена для учасників з України.
Стипендії розподіляються на конкурсній основі.
Вікові або/та гендерні обмеження не встановлені, але пріоритет буде надаватись молодим дослідникам до 40 років, які мають ступінь кандидата або доктора наук.
Для того, щоб заявка була розглянута на предмет отримання стипендії, необхідно у
термін до 18 березня 2012 р. надіслати на адресу оргкомітету семінару написаний самостійно автором та відредагований кейс-стаді, присвячений одному з проблемних питань за тематикою семінару.

Вимоги до кейс-стаді
1.
Кейс-стаді – це навчальна ситуація для обговорення у студентській аудиторії; текст
кейсу повинен містити загальну постановку проблеми та дискусійні питання;
2.
Основна проблема кейсу повинна бути чітко пов’язана з тематикою семінару;
3.
Кейс-стаді повинен бути написаний власноруч (використання запозичених матеріалів без посилань є приводом для дискваліфікації), спеціально для науково-практичного семінару; подання раніше надрукованих матеріалів не припускається;
4.
Кейс-стаді є спрямованим на аналіз ситуації, яка мала місце у реальному житті, практиці міжнародних відносин або державного управління;
5.
Текст кейс-стаді повинен містити елементи власних досліджень;
6.
Структура кейсу: (а) анотація; (б) вступ – короткий опис проблеми і дослідницьких
питань; (в) детальний опис ситуації та хронології подій; (г) основні учасники, їхні інтереси
та дії; (д) висновки; (є) питання для обговорення; (ж) література.
7.
Обсяг кейс-стаді – до 5000 слів;
8.
Кейс повинен бути написаний англійською мовою. Ситуації, написані іншими
мовами, не будуть розглядатись.
У заявці також бажано вказати, до якого з модулів семінару запропонований кейс є
тематично найбільш близьким.
Можлива також підготовка кейсів, тематично не пов’язаних із основними модулями,
але які розкривають одне з питань загальної тематики семінару.
Пріоритетні тематичні напрями для підготовки кейс-стаді:
1)
співпраця між Україною та країнами ЄС у сфері екологічного менеджменту та
подолання наслідків надзвичайних ситуацій;
2)
кооперативні механізми запобігання поширенню біологічної, радіологічної
зброї, використанню зброї масового ураження терористичними угрупованнями та організованими злочинними групами;
3)
методи подолання гуманітарних наслідків збройних конфліктів на пострадянському просторі;
4)
використання інформаційних технологій у викладанні менеджменту надзвичайних ситуацій.
Автори кейсів, які пройшли конкурсний відбір, будуть запрошені зробити презентації. Після доопрацювання тексти кейсів будуть надруковані у спеціальних виданнях семінару
– збірнику ситуаційних завдань (англійською мовою) або збірниках наукових статей.
Не будуть розглядатись кейс-стаді: присвячені подоланню виключно економічної
кризи в Україні; розв’язанню кризової ситуації або конфлікту, що відбувалось на локальному рівні без участі міжнародних організацій або країн Європейської спільноти; оповідальні
розробки, які не містять дискусійних питань.

Контакти:
Міжнародна асоціація інституціональних досліджень
Поштова адреса:
вул. Артема 58 м. Донецьк 83000, Україна
Голова МАІД – д.е.н., проф. Дементьєв В’ячеслав Валентинович
Виконавчий директор МАІД, академічний координатор проектів Жан Моне
д.наук держ.упр. Маляренко Тетяна Анатоліївна
e-mail: Tetyana@correo.ugr.es
Менеджер проектів (адміністративні питання)
Єрмолаєва Наталія Володимирівна (095) 879 34 83
Електронна пошта для заявок і запитань: application2012JeanMonnet@gmail.com
Веб-сайт проекту: http://ainstud.at.ua

