
 

Запрошення до подачі наукових робіт в межах 
проведення наукової конференції з питань політичного 
фінансування в Україні 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Міжнародна фундація виборчих систем 
(IFES) в Україні та Бюро з демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі (ОБСЄ/БДІПЛ) спільно організовують наукову конференцію з питань 
фінансування політичних партій і виборчих кампаній в Україні. Метою заходу є залучення 
українських та міжнародних науковців до обговорення ключових питань, пов’язаних із 
політичним фінансуванням за кордоном та в Україні зокрема з урахуванням результатів 
нещодавніх президентських і парламентських виборів, а також налагодження співпраці для 
проведення аналогічних заходів за результатами місцевих виборів, що відбудуться у жовті 2020 
року. Міжнародні експерти з питань політичного фінансування візьмуть участь у заході та 
надаватимуть коментарі щодо поданих робіт.  

В рамках підготовки до цього заходу ОБСЄ/БДІПЛ запрошує науковців подавати тези наукових 
робіт із відповідних тем. Тези наукових робіт повинні містити таку інформацію: 

1. Ім’я автора (авторів) 
2. Запропонована назва наукової статті 
3. Головне питання дослідження, яке необхідно вирішити   
4. За наявності гіпотеза/гіпотези, що підлягають перевірці  
5. Методологія  
6. Джерела, які буде використано 

Кінцевий термін подання тез – 14 жовтня 2019 року. Після розгляду тез наукових робіт відібрані 
автори отримають повідомлення про це не пізніше 18 жовтня 2019 року. Будь ласка, надсилайте 
свої тези й аплікаційні форми за електронними адресами Jacopo.Leone@odihr.pl, 
mohman@ifes.org та j.bidenko@karazin.ua, вказуючи ваше прізвище та «Конкурс наукових робіт із 
питань політичного фінансування в Україні» у темі листа. 

Приклади можливих 
наукових дисциплін 
(перелік не є вичерпним) 

• Політологія 
• Право 
• Соціологія 
• Антропологія 

Приклади тем  • Залучення коштів на фінансування передвиборної 
агітації під час президентських і парламентських виборів 
2019 року в Україні 

• Витрачання коштів на передвиборну агітацію під час 
президентських і парламентських виборів 2019 року в 
Україні 

• Гендерна рівність та політичне фінансування в Україні  
• Політичне фінансування й інклюзивність в Україні 
• Вплив політичного фінансування на українську молодь 
• Політичне фінансування та насильство, пов’язане з 

виборами / політикою в Україні 
• Роль новітніх технологій у політичному фінансуванні в 
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Україні 
• Дотримання законодавства про політичне фінансування 

в Україні 
• Державний і громадський контроль за регулюванням 

політичних фінансів в Україні  
• Надання й використання державного фінансування в 

Україні 
• Втручання іноземних держав у виборчі процеси та 

фінансування партій в Україні  
• Міжнародні стандарти здійснення політичного 

фінансування та контролю: можливості імплементації в 
Україні 

• Практики політичного фінансування та звітності в Україні 
у порівнянні з іноземним досвідом 

• Інші теми, що стосуються фінансування партій або 
передвиборних кампаній в Україні  

Обсяг тез 200-500 слів 
Обсяг наукових робіт До 5000 слів (без бібліографії) 
Кінцевий термін подання 
тез 

14 жовтня 2019 року 

Кінцевий термін подання 
наукових робіт  

11 листопада 2019 року 

Дата проведення заходу 25-26 листопада 2019 року 
Адреси, на які відправляти 
тези 

Jacopo.Leone@odihr.pl, mohman@ifes.org та  
j.bidenko@karazin.ua  

Мова написання тез, 
наукових робіт, а також 
дискусії під час заходу 

Англійська (бажано) або українська 
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