Національна академія
державного управління при Президентові України

Управління забезпечення міжнародних зв’язків
5 вересня 2013 року
випуск 11(24)

Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net

Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам опис видань міжнародних організацій та
навчальних закладів, з якими Національна академія державного управління при
Президентові України має угоди про співробітництво, у відповідності до яких можна
здійснювати публікації
Бажаємо успіхів і натхнення!
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«Збірник статей з державного управління та державної політики»
Асоціації інститутів і шкіл державного управління
країн Центральної та Східної Європи
(Journal of Public Administration and Public Policy, NISPAcee)
Публікуються праці з проблем державного управління та державної політики,
які базуються на емпіричних дослідженнях, що проводилися у Центральних та
Східноєвропейських країнах.
Рішення щодо публікації приймається на основі рекомендації головного
редактора та двох експертів відповідного спрямування, які призначаються
редакційною колегією.
До друку приймаються рукописи, що не публікувалися раніше та не подані на
розгляд для публікації. Виключення становлять матеріали, які були презентовані на
конференціях. Широко вітається подання матеріалів, які були суттєво переглянуті
після оприлюднення на конференціях.
Рукописи мають бути в друкованому вигляді, збережені у форматі RTF або DOC,
англійською мовою. У разі необхідності можуть бути додані таблиці, рисунки, графіки
у форматах XLS, PDF, EPS, TIF, JPG.
Більш детальну інформацію щодо оформлення можна знайти на веб-сайті
http://www.nispa.sk/journal.php?sid=563.
Усі офіційні контакти щодо публікації, у тому числі для подання рукописів, слід
здійснювати через пана Юрая Скленара (Juraj Sklenar), заступника головного
редактора.
Електронна пошта:
sklenar@nispa.org.
Рукописи направляти в
електронному вигляді.

«Міжнародний журнал адміністративних наук»
Міжнародного інституту адміністративних наук
(International Review of Administrative Sciences, IIAS)
Журнал виходить 1 раз на квартал англійською, французькою та китайською
мовами. Містить статті із широкого кола питань державного управління.
Матеріали до публікації подаються онлайн через систему SAGE track
http://mc.manuscriptcentral.com/iras (потрібна реєстрація).
Вимоги до публікації. До видання приймаються публікації, що розкривають
наступні напрями дослідження:
 Адміністративне право;
 Науки адміністративного менеджменту;
 Соціологія управління;
 Модернізація, інновації та зміни, планування і прогнозування (нові практики,
нові моделі тощо);
 Адміністративні структури (центральні, регіональні, місцеві);
 Адміністративні процедури;
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Людські ресурси та управління персоналом;
Розвиток;
Державна політика (формування, реалізація та оцінка);
Державні фінанси (центральним питанням аналізу має бути проблема,
пов'язана з державним управлінням);
 Державні підприємства;
 Урядування на міжнародному рівні.
Стаття має бути оригінальною, не опублікованою раніше та інноваційною
(стосовно теорії та практики), містити практичні дані (реальні приклади або проблеми,
які безпосередньо вивчались), стислою, чіткою, зрозумілою, логічно побудованою.
Стаття має бути друкованою подвійним інтервалом, максимум до 18 сторінок та
обсягом до 8000 слів, включаючи всі реквізити (титульну сторінку, анотацію, замітки,
посилання, таблиці тощо).
Стаття має бути написана англійською або французькою мовами.
Допуск до друку статті базується на висновках трьох експертів, які обираються
Редакційним комітетом. Стаття надсилається цим експертам анонімно. Якщо стаття
допускається до друку із зауваженнями, автор зобов'язаний переглянути статтю та
врахувати їх.
Копії рукописів повинні бути додатково надіслані пані Катрін Хамблет (Mrs.
Catherine
Humblet),
редактору
видання,
електронною
поштою
catherine.humblet@gmail.com або за адресою:
The International Review of Administrative Sciences
c/o IIAS
rue Defacqz, 1, Box 11
B - 1000 Brussels (Belgium)
Більш детальну інформацію щодо публікації можна знайти на веб-сайті
видавництва http://www.uk.sagepub.com/msg/ras.htm.





Серія збірок «Державне управління сьогодні»
Міжнародного інституту адміністративних наук
(International Review of Administrative Sciences, IIAS)
Нова серія збірок «Державне управління сьогодні» покликана стимулювати
дослідження у сфері державного управління, розширити колекцію кращих практик
управління та аналітичних матеріалів з державного управління.
Кожен випуск містить центральну тему та статті на цю тему, ретроспективний
огляд та сучасну ситуацію щодо питань даної теми.
Рукописи приймаються англійською або французькою мовами. Статті не
повинні бути опубліковані раніше в інших збірках або періодичних виданнях. Якщо
стаття була опублікована іншою мовою, частково або повністю у якості доповіді,
Редакційний комітет має бути обов'язково про це поінформований.
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Рукописи мають бути друкованими, а також подаватись в електронному вигляді.
Надсилати потрібно електронну версію на f.maron@iias-iisa.org, а паперову чи на
цифровому носії – за адресою:
International Institute of Administrative Sciences - IIAS
Dr. Fabienne Maron
1 rue Defacqz, box 11, 1000 Brussels - Belgium
(Tel 32/2-536.08.84)

Публікації доповідей на конференціях
Міжнародного інституту адміністративних наук
та Міжнародної асоціації шкіл та інститутів управління (IIAS/IASIA)
Під час проведення щорічної
публікуються у збірці конференції.

конференції

IIAS/IASIA

тези

доповіді

«Французький журнал державного управління»
Національної школи управління Франції
(“La Revue française d'administration publique”, ENA)
Це провідне французьке видання у сфері державного управління та державної
політики. У ньому публікуються статті, що стосуються досліджень у цих сферах;
особлива увага приділяється європейському та порівняльному підходам.
Документи можуть бути представлені французькою, англійською, німецькою
або італійською мовами.
Друкована
версія
видається
Documentation
française
(http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303337900009/index.shtml);
електронна - Cairn (http://www.cairn.info/)

Журнал «Рer Concordiam»
Європейського центру з дослідження безпеки ім. Дж. Маршалла
Це щоквартальне видання, яке висвітлює питання європейської та євразійської
безпеки та оборони.
До друку приймаються рукописи, що не публікувались раніше. Якщо матеріали
подано на розгляд до публікації або опубліковано у іншому виданні, автор повинен
про це вказати під час надання матеріалів.
Спочатку матеріали надаються не у повному обсязі, а у вигляді тез статті. У разі
зацікавлення з боку редакції автор надсилає статтю повністю.
Редакційна колегія приймає до розгляду матеріали постійно. Вони
розглядаються анонімно по відношенню до автора. У разі позитивного рішення автора
поінформують щодо подальшої процедури публікації.
Контакти: editor@perconcordiam.org.
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Журнал «Державна служба»
Російської академії народного господарства та державної служби
при Президентові Російської Федерації
(«Государственная служба»)
У виданні публікуються матеріали, присвячені аналізу сучасної ситуації та
перспектив адміністративної реформи. Статті, що публікуються в журналі,
розподіляються по рубриках відповідно до найбільш важливих і актуальних проблем:
«Імпульс державності», «Управління регіоном», «Кадрова політика», «Політична
компетенція», «Національна безпека», «Зарубіжний досвід» та ін.
Редакція приймає до публікації тільки наукові статті, які не публікувались
раніше з актуальних проблем теорії, історії, сучасного розвитку державної служби та
державного управління, у тому числі підготовлені в рамках дисертаційних
досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Обсяг статей не повинен перевищувати 16000-17000 знаків (з пробілами та
виносками).
Автор представляє до редакції:
 рекомендацію публікації статті у журналі;
 друкований варіант статті;
 варіант статті в електронному вигляді у форматі doc. або rtf.;
 відомості про автора і статтю:
а) анотацію;
б) ключові слова і словосполучення;
в) заголовок статті, ім'я та прізвище автора (-ів) російською та англійською
мовами;
г) відомості про автора (співавтора);
д) відомості про наукового керівника або консультанта.
Журнал виходить шість разів на рік: у лютому, квітні, червні, вересні, жовтні,
грудні.
Контакти: mgs@migsu.ru, тел. (499) 956 08 33, тел./факс. (499) 956 01 33
Сайт: http://mgs.migsu.ru

Журнал «Держава, релігія, церква в Росії та за кордоном»
Російської академії народного господарства та державної служби
при Президентові Російської Федерації
(«Государство, религия, церковь в России и за рубежом»)
Журнал є академічним науковим виданням, яке приймає до публікації статті, що
відповідають відповідним стандартам якості і оформлення. Усі статті, отримані
редакцією, проходять обов'язкове анонімне рецензування фахівців, за результатами
якого приймається рішення про публікації.
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Обсяг статей: 5000-8000 слів (приблизно 40000-60000 друкованих знаків,
включаючи пробіли). При підготовці рукопису потрібно робити посторінкові
автоматичні примітки, в яких вказуються джерела та література. У кінці статті
обов'язкова повна бібліографія.
Контакти: e-mail: religion@rane.ru. Сайт: http://www.religion.rane.ru.

Журнал «Регіон: системи, економіка, управління»
Воронежського філіалу Російської академії народного господарства
та державної служби при Президентові Російської Федерації
(«Регион: системы, экономика, управление»)
Журнал входить до «Переліку російських рецензованих наукових журналів, в
яких повинні бути опубліковані основні наукові результати дисертацій на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук».
У журналі публікуються оригінальні роботи, тематичні огляди та короткі
повідомлення за наступними розділами:
 Проблеми функціонування регіональних соціально-економічних систем;
 Регіональна економічна політика і механізми її реалізації;
 Управління економікою регіону;
 Аналіз, моделювання та оптимізація процесів і систем.
Контакти: E-mail: kafec@bk.ru, obotdel@rags.vrn.ru

Журнал «Середньоруський вісник суспільних наук»
Орловського філіалу Російської академії народного господарства
та державної служби при Президентові Російської Федерації
(«Среднерусский вестник общественных наук»)
На сторінках «Среднерусского вестника общественных наук» публікуються
оригінальні матеріали, що стали результатом досліджень у галузі політології,
соціології, соціальної філософії, політики і права, економіки та управління.
Виходить 4 рази на рік. Обсяг - до 20 тис. умовних знаків.

Публікація статей для викладачів,
Національної академії – безкоштовна.

працівників,

аспірантів,

докторантів

Контакти: 302028, м. Орел, бульвар Перемоги 5-а, Орловський філія РАНГіДС.
E-mail: orags_izdat@mail.ru Веб-сайт: http://journal.orags.org
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Журнал «Вісник державного та муніципального управління»
Орловського філіалу Російської академії народного господарства
та державної служби при Президентові Російської Федерації
(«Вестник государственного и муниципального управления»)
Журнал «Вісник державного та муніципального управління» видається
щоквартально, розрахований на найширшу аудиторію.
До публікації приймаються статті політиків, управлінців-практиків, науковців,
докторантів, аспірантів, слухачів та студентів вищих навчальних закладів, що
навчаються за профілем «Державне та муніципальне управління», а також слухачів,
що навчаються за програмами підвищення кваліфікації та перепідготовки державних і
муніципальних службовців.
Обсяг - до 20 тис. умовних знаків.

Публікація статей для викладачів,
Національної академії – безкоштовна.

працівників,

Контакти: тел.: (4862) 73-48-53
E-mail:
vestnik.gmu@yandex.ru
(з поміткою
государственного и муниципального управления")

аспірантів,

"для

журналу

докторантів

"Вестник

Журнал «Вісник Поволзької академії державної служби»
Поволзького інституту імені П.А.Столипіна
Російської академії народного господарства та державної служби
при Президентові Російської Федерації
(«Вестник Поволжской академии государственной службы»)
Журнал адресований фахівцям у галузі соціального та політичного
менеджменту, економічного управління, політології та соціології, юриспруденції.
Редакцією журналу приймаються до розгляду статті, пов'язані з управлінською
тематикою (управління політичними, соціальними, економічними процесами,
правове регулювання різних сфер життя суспільства і держави, соціальний і
гуманітарний розвиток, актуальні проблеми сучасної Росії і міжнародного
співтовариства).
Тематичні розділи журналу:
 Публічна влада, державне та муніципальне управління в Російській Федерації;
 Російська держава і громадянське суспільство: історичний досвід і сучасний
стан;
 Правове регулювання в сучасній Росії;
 Соціальна політика в Російській Федерації;
 Соціально-економічна модернізація Росії;
 Філософія і культура соціуму: підходи, концепції, думки;
 Рецензії;
 Хроніка наукових подій.
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Періодичність видання - шість номерів на рік.
Крім тексту статті автором надаються російською та англійською мовами:
а) коротка (2 - 4 коротких речення) анотація з обов'язковим зазначенням назви
статті, прізвища та ініціалів автора, індексів УДК та/або ББК (тільки російською
мовою), та/або DOI, та/або інших класифікаційних індексів або систем реєстрації;
б) ключові слова і словосполучення (не більше трьох);
в) бібліографічний список;
г) відомості про автора – прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада і місце
роботи або навчання, контактна інформація (поштова адреса, адреса електронної
пошти, контактний телефон).
Контакти: тел. (845 2) 33-92-29, е-mail vestnik@pags.ru

Журнал «Державне управління та державна служба»
Академії державного управління при Президентові Республіки
Казахстан («Государственное управление и государственная служба»)
Редакція журналу приймає для публікації статті, що відображають актуальні
проблеми державного управління та державної служби та не публікувалися в інших
виданнях.
Заголовок повинен складатися не більше ніж з 5-7 слів. Індекс УДК
розміщується зліва під назвою статті. Прізвища та ініціали авторів слід розміщувати
перед назвою статті казахською, російською або англійською мовами.
Матеріали статті подаються англійською та російською мовами.
До статті мають додаватися: 1) внутрішня рецензія, 2) зовнішня рецензія, 3)
витяг з протоколу засідання кафедри або методичної ради з рекомендацією до друку.
Стаття повинна відповідати наступним критеріям:
 актуальність роботи і відповідність пріоритетним науковим напрямам
журналу (важливість, застосовність ідей, методів, технологій, описаних в
статті);
 наукова новизна (оригінальність ідеї, вирішення поставлених завдань
дослідження);
 структурованість (логічність, послідовність, зв'язність викладу);
 значимість та адекватність основних результатів досліджень (виклад
результатів, теоретична і практична значущість, висновки, науково-практичне
значення);
 літературний рівень рукопису (комунікативна цінність, відповідність
науковому стилю, мовним і стилістичним нормам);
 якість оформлення (відповідність вимогам редакції, використання
термінологічної лексики, ключових слів).
Журнал "Державне управління та державна служба" виходить один раз на
квартал: у березні, червні, вересні, грудні.
Контакти: yekaterina.dotsenko@apa.kz
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Журнал «Публічне управління»
Академії державного управління Республіки Вірменія
(«Государственное управление»)
Приймаються статті з питань державного управління та політики.
Матеріали (стаття та анотація) подаються трьома мовами: вірменською,
англійською, російською.
Вимоги до оформлення матеріалів можна знайти за посиланням:
http://paara.am/?page_id=761. Контакти: info@paara.am
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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).

Більше інформації про заходи міжнародного характеру Ви
зможете дізнатися на сайті Управління забезпечення
міжнародних звязків - http://naduinternational.jimdo.com

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління при
Президентові України
Управління забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207-208
м. Київ, 04050

Інформаційний вісник підготував
Роман Власенко

