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Міжнародна Фундація Виборчих Систем (IFES) продовжує відбір слухачок/ів для проходження 

інтенсивного 4-денного навчального курсу виборчого права для експерток/ів та активісток/ів, які 

працюють з ґендерними питаннями, який відбудеться 18-19 квітня та 25-26 квітня 2015 р. 

 

Навчальним курсом охоплено ключові аспекти законодавства, яке встановлює порядок 

проведення загальнодержавних та місцевих виборів, а також практики його застосування. 

Особливу увагу буде приділено аспектам виборчого права, порядку та процедурам, які впливають 

на здатність жінок і чоловіків брати участь у виборах та політичному процесі. Оскільки місцеві 

вибори призначені на 25 жовтня 2015 року, значну увагу буде приділено законодавству, яке 

встановлює місцеві вибори.  

 

Учасниці/ки курсу ознайомляться з різними типами виборчих систем, порядком адміністрування 

виборів, суб’єктами та учасниками виборчого процесу та їх роллю в забезпеченні гендерної 

рівності у виборчому процесі, регулюванням передвиборної агітації, фінансуванням виборів. 

  

Викладачі курсу приділять особливу увагу міжнародним стандартам та кращим зарубіжним 

практикам з питань, які розглядатимуться в ході курсу, проблемам виборчого законодавства і 

практикам його застосування, а також можливим шляхам вирішення цих проблем, у тому числі 

квотам та іншим заходам, спрямованим на сприяння участі жінок у виборах та політичному 

процесі.  

 

За результатами проходження навчального курсу його учасниці/ки вмітимуть тлумачити й 

аналізувати виборче законодавство та проекти законодавчих актів, розуміти тенденції його 

розвитку, знатимуть, на яких питаннях і проблемах варто зосереджувати увагу при здійсненні 

спостереження за виборами загалом та окремими етапами виборчого процесу зокрема. Навчання 

здійснюватиметься в інтерактивній формі і орієнтуватиметься на роботу над практичними 

вправами, роботу у “малих групах” та аналіз проблемних питань застосування законодавства про 

вибори. 

 

Цільовою аудиторією курсу є експертки/и та активістки/и, які працюють з ґендерними 

питаннями в Україні, особливо ті, які належать до визнаних громадських об’єднань. Аплікантки/и 

повинні продемонструвати, яким саме чином знання та навички, отримані за результатами 

проходження навчання, зможуть бути використані для того, щоб сприяти та просувати справу 

більш широкої участі жінок у виборчому процесі та політичному житті.  

 

За результатами проходження курсу учасниці/ки, які успішно складуть фінальний тест, 

отримають сертифікати про проходження курсу. 

 



 

Кількість учасниць/ків курсу: не більше 20 осіб. 

 

IFES здійснює безпосереднє фінансування всіх витрат, пов’язаних з участю у курсі 

(проживання, харчування, переїзд в обидва боки, надання учасницям/кам навчальних матеріалів 

та законодавчих актів тощо). 

 

Відбір учасниць/ків курсу здійснюватиметься у 2 етапи.  

 

Для участі у першому етапі конкурсного відбору просимо апліканток/ів надати наступні 

документи: 

 

1) резюме українською мовою із зазначенням контактних даних (електронної пошти, номера 

телефону), досвіду роботи аплікантки/а, насамперед в частині досвіду роботи у сфері виборів та 

досвіду роботи в громадських організаціях; 

2) короткий cупровідний лист обсягом до 0.5-1 сторінки довільної форми. У супровідному листі 

аплікант/ка має пояснити яким саме чином знання та навички, отримані за результатами 

проходження навчання, зможуть бути використані в поточній роботі громадського об’єднання, 

яке представляє аплікант/ка. 

 

Вищезазначені документи просимо надсилати раднику з правових питань IFES Денису 

Ковриженку до 18-00 30 березня 2015 року включно за адресою dkovryzhenko@ifes.org. 

 

На другому етапі конкурсного відбору, апліканткам/ам, відібраним за результатами першого етапу  

на зазначену у резюме адресу електронної пошти буде надіслано коротке тестове завдання, 

спрямоване на виявлення ступеня володіння апліканткою/ом навичками з аналізу виборчого 

законодавства і застосування його на практиці. Відповіді на тестове завдання мають бути надіслані 

раднику з правових питань IFES Денису Ковриженку до 18-00 7 квітня 2015 року включно за 

адресою dkovryzhenko@ifes.org.  

 

Про результати другого етапу конкурсного відбору переможиць/ців буде повідомлено 10 квітня 2015 

р. 
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