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Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері представлено закордонні видання, які запрошують до написання
і публікації своїх матеріалів. Ви маєте змогу скористатися цією інформацією для
того, щоб здійснити свої публікації в обраному Вами іноземному журналі. Бажаємо
успіхів!
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«ВІСНИК ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ»,
Російська академія народного господарства та державної
служби при Президентові РФ
Журнал «Вісник державного та муніципального управління», який є культурнопросвітницьким і освітнім виданням наукового спрямування, ставить собі за мету
всебічний аналіз різних аспектів державного та муніципального управління в Росії,
країнах СНД і далекого зарубіжжя.
Змістове наповнення матеріалів, що публікуються в журналі, отримало
відображення в наступних рубриках:
1. Питання теорії і методології управління (науково-філософське осмислення
проблем формування, функціонування та розвитку управлінських систем);
2. Сторінки історії (світовий історичний досвід державного та муніципального
управління);
3. Міра всіх речей (людина і управління; гуманістичні, морально-етичні,
духовні аспекти управління; культура і управління);
4. Управління та суспільство (державне і муніципальне управління в контексті
розвитку соціальних явищ, процесів, інститутів; представництво інтересів в
державному управлінні; соціальні ресурси модернізації державного та муніципального
управління);
5. Не панувати, а керувати (управління і влада; політичні проблеми
формування і функціонування органів державного і муніципального управління);
6. Правова держава (юридичні аспекти державного і муніципального
будівництва; правове регулювання відносин у системі державного та муніципального
управління; проблеми забезпечення законності в державному та муніципальному
управлінні);
7. Державна політика (проблеми ініціювання, розробки, здійснення та оцінки
ефективності державної політики в різних сферах життєдіяльності сучасного
російського суспільства);
8. Управління економічним розвитком (практика модернізації управління
економічними процесами, народногосподарськими комплексами, сферою праці та
зайнятості; управління у сфері фінансів, кредитів і страхування; управління
оподаткуванням та митне регулювання; державне антимонопольне регулювання;
управління майном; державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
економічні методи міжгалузевого управління; інновації в регіональній економіці);
9. Кадри вирішують ... (державна і муніципальна служба в системі державного
і муніципального управління Російської Федерації);
10. Інформація та комунікації (інформаційне забезпечення діяльності органів
державної і муніципальної влади; механізми формування єдиного інформаційного
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простору; нові інформаційні технології в управлінні; проблеми розвитку масових
комунікацій у Росії; «комп'ютерна безпека»; зв'язки з громадськістю в системі
державного і муніципального управління; паблісіті; імідж органів державного і
муніципального управління);
11. За кордоном (сучасна практика державного та муніципального управління в
країнах далекого і ближнього зарубіжжя);
12. Εσρασίας κρατικών (аналіз історії євразійської державності для виявлення
ідеалів, що лежать в її основі; розгляд різних підходів до державно-правової програмі
євразійства і корисності її розвитку в сучасних умовах; вивчення євразійської ідеології
в якості альтернативи західноєвропейської теорії держави; виявлення державноправових, політичних, економічних, соціокультурних, духовних можливостей
практичної реалізації євразійських ідей, спрямованих на відродження російської
державності за допомогою гармонійного злиття традицій Заходу і Сходу);
13. Громадянська позиція (обговорення проблем якості державних і
муніципальних послуг та ефективності управління).
Журнал «Вісник державного та муніципального управління» видається
щоквартально, розрахований на найширшу аудиторію.
До публікації приймаються статті політиків, управлінців-практиків, науковців,
докторантів, аспірантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів, що
навчаються за профілем «Державне та муніципальне управління», а також на
слухачів, що навчаються за програмами підвищення кваліфікації та перепідготовки
державних і муніципальних службовців.
Правила оформлення статей
На сторінках «Вісник державного та муніципального управління» публікуються
оригінальні матеріали, що стали результатом досліджень в галузі політології,
соціології, соціальної філософії політики, права, економіки та теорії управління.
Рукописи публікацій рецензуються. Матеріали, надіслані без дотримання
правил, редколегією не розглядаються. Рукописи не повертаються. Редакція залишає
за собою право редагувати статті відповідно до вимог.
Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за підбір і точність
наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен географічних
назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не міститься даних, які не
підлягають відкритій публікації.
Додаткову
інформацію
ви
можете
отримати
на
сайті
ОРАГС
(http://www.orags.org ) в рубриці «Наука»: «Вісник державного та муніципального
управління».
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Науково-технічний журнал «Сертифікація», науковий журнал
«Бізнес. Освіта. Право. Вісник Волгоградського інституту
бізнесу» та інші рецензовані журнали
Центр Розвитку Наукового Співробітництва (м. Новосибірськ) пропонує Вам
послуги з публікації результатів наукових досліджень і запрошує Вас взяти участь у
написанні колективних монографій, статей для збірників наукових праць і доповідей
конференцій. Всю необхідну інформацію про плановані на ЛИСТОПАД-грудень
2012 р. монографіях, збірниках наукових праць та конференціях Центру можна знайти
на сайті www.zrns.ru .
Також Ви можете завантажити інформаційні листи з умовами участі за
наступними інтернет-посиланнями:
Монографії по 22 напрямам:
http://zrns.ru/our_files/info_zrns_mon.doc
Монографія Архітектура. Будівництво. Інженерні системи:
http://zrns.ru/our_files/arhitektura_mon.doc
Збірники наукових праць по 14 напрямам:
http://zrns.ru/our_files/info_zrns_sborniki.doc
Конференції по 28 напрямкам:
http://zrns.ru/2konf_ai.html
НОВА СЕРІЯ КОНФЕРЕНЦІЙ II Підсумкова МНПК Наукові підсумки 2012 року:
досягнення, проекти, гіпотези:
http://zrns.ru/our_files/ik2.doc
II МНПК Економіка та управління: аналіз тенденцій і перспектив розвитку:
http://zrns.ru/our_files/at2.doc
II МНПК Фундаментальні та прикладні дослідження: проблеми та результати:
http://zrns.ru/our_files/fpi2.doc
I МНПК Пізнання країн світу: історія, культура, досягнення:
http://zrns.ru/our_files/geo1.doc
I МНПК Правові основи професійної діяльності:
http://zrns.ru/our_files/upd1.doc
II МНПК Пріоритетні наукові напрямки: від теорії до практики:
http://zrns.ru/our_files/nn2.doc
I МНПК Тенденції розвитку охорони здоров'я: методики, проблеми,
досягнення:
http://zrns.ru/our_files/med1.doc
I МНПК Досягнення ВУЗівської науки:
http://zrns.ru/our_files/dvn1.doc
II МНПК Культура, духовність, суспільство:
http://zrns.ru/our_files/kd2.doc
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II МНПК Нове слово в науці і практиці: гіпотези та апробація результатів
досліджень:
http://zrns.ru/our_files/to2.doc

року:

II МНПК Навчання і виховання: методики і практика 2012/2013 навчального
http://zrns.ru/our_files/ov2.doc
I МНПК По сторінках дисертацій 2012 року:
http://zrns.ru/our_files/di1.doc

Контакти:

Керівник ЦРНС
Чернов Сергей Сергеевич
тел. (383) 291-79-01

www.zrns.ru
monography@ngs.ru
monography@mail.ru

Провідний спеціаліст ЦРНС
Хвостенко Павел Викторович
тел. 8-913-749-05-30
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Мережа інститутів і шкіл державного управління країн
Центральної та Східної Європи
Анкета новин NISPAcee
Можливість публікації статей (якщо Ви хочете внести свою статтю, прохання
представити повний текст по електронній пошті):
Теми:
- профіль установи;
- аспекти реформи державного управління в країнах Центральної та Східної Європи;
- дані та аналіз місцевих виборів;
- проекти з державного управління;
- моделі річних навчальних планів і тематика від установ державного управління;
- нові методи навчання з державного управління;
- програми навчання на державній службі в країнах Центральної та Східної Європи
(ЦСЄ);
- державне управління та економічні/соціальні проблеми;
- процес європейської інтеграції;
- оцінка досвіду і практики в країнах ЦСЄ в загальному контексті їх розвитку;
- навчальні програми і навчання;
- конспекти лекцій – досвід викладачів;
- замітки студентів з державного управління;
- будь-які інші теми на ваш вибір.
Статті будуть опубліковані в річному випуску новин NISPAcee 2012 року.
Контакти:
NISPAcee (Мережа інститутів та шкіл державного управління в країнах Центральної та
Східної Європи)
Полянки 5
841 01 Братислава 42
Словацька Республіка
тел / факс: +421-2-6428 5557
електронна пошта: sklenar@nispa.org
http://www.nispa.sk
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
"ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ"
Академія управління при Президентові Республіки Білорусь
У редакцію надаються:
1. CD, DVD містять електронний варіант матеріалів статті;
2. Два примірники рукопису, пронумеровані і завізовані автором;
3. Рецензія.
Матеріали,

в

яких

не

дотримані

умови

прийому

та

оформлення,

не

рецензуються, не друкуються і не повертаються автору.
Редакційна колегія залишає за собою право здійснювати відбір, додаткове
рецензування і технічне редагування статей.
Матеріали

статей

аспірантів

останнього

року

навчання

публікуються

позачергово (включаючи статті, підготовлені ними в співавторстві) за умови їх повної
відповідності цим вимогам.
Раніше опубліковані рукописи редакція не приймає.
Рукописи проходять перевірку на наявність запозичень із загальнодоступних
джерел мережі.
Контактні телефони: 222 19 14 E-mail: post@pu.by
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АМЕРИКАНСЬКЕ РЕВ’Ю З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(The American Review of Public Administration)
«Американське рев’ю з державного управління» (ARPA), що рецензується та
публікується два рази на місяць, є одним з елітних наукових журналів в галузі
державного управління і державних справ. ARPA фокусується на державному
управлінні в широкому сенсі, публікації стипендій з усіх аспектів цієї області,
включаючи такі галузі, як організація та управління досліджень, програм та оцінки
ефективності, а також бюджетування та фінансового управління, управління мережею,
залучення громадськості та мотивація на державній службі. І хоча рев’ю висвітлює
державне управління США, воно також здійснює дослідження в галузі міжнародного і
порівняльного утворень.
Більш детально: http://arp.sagepub.com/

Журнал
«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КАНАДИ»
(Canadian Public Administration)
«Державне управління Канади» - рецензована наукова публікація Інституту
державного управління Канади (IPAC). Журнал охоплює виконавчу, законодавчу,
судову та квазі-судову функції на всіх трьох рівнях канадського урядування.
Публікується щоквартально. Жрнал орієнтований в основному на питання Канади, але
також вітає рукописи від схожих установ і практик державного сектора для вивчення
питань в інших країнах, міжнародних організаціях, які представляють інтерес для
спільноти державного управління в Канаді.
Більш детально: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1754-7121

Журнал
«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ АВСТРАЛІЇ»
(Australian Journal of Public Administration)
Призначений для різного кола читачів, австралійський журнал «Державне
управління» прагне до вивчення і практики питань державного управління, публічного
менеджменту та політики. Він закликає до досліджень, роздумів і коментарів серед
тих, хто зацікавлений в питаннях державного сектору - федеральні, державні, місцеві
та міжурядові.
Більш детально: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8500
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ЖУРНАЛ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»
(Public Administration)
Державне управління є одним з основних журналів, що носить глобальний
характер. У журналі публікуються статті з питань державного управління, державної
політики та публічного менеджменту. Журнал включає міжнародну і інклюзивну
тематику і велика частина публікацій носить порівняльний характер. Високий
відсоток статей походять з Європи і охоплюють всі аспекти Західної та Східної
Європи в державному управлінні.
Журнал має три основні цілі:
стимулювати діалог між міжнародними науковцями і практиками у
державному управлінні, публічному менеджменті, теорії публічної
організації і політичному аналізі.
сприяти критичному і порівняльному аналізам викликів з якими
стикається сучасна система урядування.
публікація теоретично і емпірично ретельних досліджень за темами, що
становлять сучасний широкий і живий інтерес.
Більш детально: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)14679299/homepage/ProductInformation.html

Журнал
«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І РОЗВИТОК»
(Public Administration and Development)
З моменту свого заснування в 1949 році, журнал (PAD) робить огляд та оцінку
практики державного управління на місцевому, регіональному, національному та
міжнародному рівнях, де воно спрямоване до управління процесами розвитку в
країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Він приділяє особливу увагу
дослідженню управління всіма фазами розробки і здійснення публічної політики, які
мають інтерес і важливість в межах конкретного уряду і держави. PAD має особливе
ставлення до практики державного управління та управління дослідженнями та надає
професійні та академічні можливості обговорення для представлення інформації про
новий досвід і експерименти. PAD також публікує статті з досліджень управління
розвитком в секторі НУО. Він популярний серед вчених і фахівців-практиків, у тому
числі консультантів, донорів та політичних консультантів. За допомогою підходу
«case study», журнал також часто використовується з метою викладання та навчання.
Більш
детально:
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099162X/homepage/ProductInformation.html
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Журнал «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»
(Public Administration Review)
Професійний Журнал, що виходить один раз на два місяці є першим виданням
у галузі державного управління в науці, теорії і практиці впродовж вже більше 60
років. Він публікується для Американського товариства з державного управління,
компаній і є єдиним журналом з державного управління, який розрахований як на
науковців, так і на практиків, які цікавляться державним сектором і управлінням в
державному секторі. Статті визначають і аналізують сучасні тенденції, забезпечує
фактичною основою для процесу прийняття рішень, а також надає доступ до
провідної літератури у цій галузі у легкодоступному форматі. За допомогою
динамічного огляду книжок і великого переліку тем, журнал є важливим ресурсом.
Більш детально: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-6210

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: НАУКА І ТЕОРІЯ»
(The Journal of Public Administration Research and
Theory)
Журнал є зв’язуючою ланкою між державним управлінням і управлінням
освітою з одного боку і дослідженнями публічної політики з іншого. Його
багатоплановою метою є сприяння організаційним, адміністративним і політичним
наукам оскільки вони відносяться до уряду і управління.
Журнал покликаний урізноманітнити і зробити жорстким надання стипендій і
слугує виходом для кращих концептуальних і теоретичних емпіричних досліджень у
цій галузі. Цей журнал є офіційним журналом Асоціації з досліджень публічного
менеджменту.
Більш детально: http://jpart.oxfordjournals.org/
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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).
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