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Угода про членство 

 

26 листопада 2021 року за ініціативою ННІ публічного управління та публічної 

служби була підписана Угода про членство між Мережею інститутів та шкіл 

публічного управління Центральної та Східної Європи (NISPAcee) та Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка.   

Відповідно до Угоди Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка як інституційний член NISPAcee має право:   

 брати участь у щорічних конференціях NISPAcee та інших заходах за 

зниженим тарифом;  

 отримувати копії всіх публікацій NISPAcee; 

 регулярно отримувати електронні вісники, розсилки та щорічні звіти 

NISPAcee; 

 використовувати логотип членства NISPAcee на веб-сайті учасника; 

 подавати заявку на послуги акредитації Європейською акредитаційною 

асоціацією з публічного управління (EAPAA); 

 брати участь у Генеральній Асамблеї NISPAcee та голосувати з усіх 

відповідних питань NISPAcee під час засідання Генеральної Асамблеї; 

 висувати кандидатів від закладу до складу Керівного комітету, обирати 

членів Керівного комітету та підтверджувати політику NISPAcee; 

 ініціювати нові проєкти та заходи за підтримки NISPAcee та пропонувати 

нові цікаві заходи на користь науковців та практиків, наприклад зустрічі 

високого рівня, круглі столи, семінари, тренінги, навчальні поїздки, 

прикладні дослідження, аналітичні документи з питань політики тощо; 

 використовувати можливості всіх інших членів NISPAcee (асоційованих, 

урядових та індивідуальних) для дорадчих, консультаційних послуг та 

спільних заходів і проєктів;  

 може створити в NISPAcee особливу спільноту науковців і практиків, 

зацікавлених в інноваціях, обміні досвідом та навчанні один у одного; 

 використовувати службу баз даних NISPAcee; 

 зберігати та публікувати власні інституційні дані на веб-сторінці NISPAcee; 

 публікувати та рекламувати власні новини, події та публікації на веб-

сторінці NISPAcee, у соціальних мережах та в інформаційному бюлетені; 
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 публікувати статті у журналі NISPAcee “Публічне управління та публічна 

політика” та в інших публікаціях NISPAcee;   

 скористатися можливістю, щоб фахівці закладу у галузі публічного 

управління та публічної політики  співпрацювали з NISPAcee як експерти з 

різних видів діяльності NISPAcee. 

 

Діяльність NISPAcee 

 

Мережа інститутів та шкіл публічного управління в Центральній та Східній 

Європі (NISPAcee) була створена в 1994 році і юридично зареєстрована згідно як 

міжнародна неурядова некомерційна організація в жовтні 1995 року зі штаб-

квартирою в Братиславі (Словаччина). 

Місія NISPAcee полягає в просуванні та зміцненні ефективного та 

демократичного управління та модернізації публічного управління та політики в 

усьому регіоні NISPAcee. 

Функції та цілі: 

- NISPAcee – це академічна асоціація/спільнота, першочерговим завданням якої 

є внесок у покращення навчання та досліджень у регіоні NISPAcee у сфері публічного 

управління та публічної політики. 

- NISPAcee є форумом для науковців та практиків, які діляться своїми 

результатами між собою. Основним місцем для обміну результатами та досвідом є 

щорічні конференції та журнал. 

- NISPAcee як академічна спільнота прагне розширити співпрацю з освітніми 

центрами, надаючи програми та навчальні матеріали та доступні ресурси.  

- NISPAcee підтримує демократичне врядування та модернізацію публічного 

управління шляхом практичних досліджень та залучення практиків до своєї 

діяльності.  

 

Щорічна конференція NISPAcee 

 

Конференція NISPAcee є форумом для заохочення обміну інформацією та 

розробками в теорії та практиці публічного управління. Конференція адресована 

експертам, науковцям та практикам, які працюють у сфері публічного управління в 

Центральній та Східній Європі.  

Щоб подати заявку на конференцію з доповіддю, потрібно бути зареєстрованим 

як користувач на веб-сайті NISPAcee. Доповіді та статті повинні бути оригінальними, 

не опублікованими раніше та написаними англійською мовою.  

Відповідно до укладеної Угоди про членство представники КНУ імені Тараса 

Шевченка можуть брати участь у щорічних конференціях NISPAcee та інших 

заходах за зниженим тарифом.    
З матеріалами щорічних конференцій NISPAcee минулих років можна 

ознайомитися за посиланням https://www.nispa.org/conferences.php. 
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Публікації NISPAcee 

 

Видавнича програма NISPAcee Press зосереджена на проблемах регіону, що 

охоплюється NISPAcee (нові країни-члени ЄС, країни, що не є членами ЄС у Східній 

Європі, країни Західних Балкан, країни Центральної Азії та країни Кавказу), але 

також розглядаються високоякісні рукописи з будь-якої іншої країни, особливо коли 

вони охоплюють питання, актуальні для регіону NISPAcee. 

NISPAcee Press працює за стандартами, загальними для університетської преси, 

включаючи експертну оцінку (рецензування) та затвердження публікацій 

редакційним комітетом. Книги випускаються на регіональному рівні та продаються 

за кордоном. 

NISPAcee Press пропонує декілька типів публікацій: 

  

1. Журнал публічного управління та політики NISPAcee 
Журнал присвячений переважно питанням публічного управління, публічної 

політики, належного врядування в Центральній та Східній Європі. У ньому 

розміщуються також огляди книг.  

Процес рецензування публікацій за високоякісними стандартами, що 

здійснюється двома рецензентами-експертами в даній галузі, є основним 

інструментом забезпечення якості Журналу. 

Журнал публічного адміністрування та політики NISPAcee індексується 

такими виданнями: 

 Baidu Scholar 

 Cabell's Directory 

 CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) 

 Celdes 

 CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure) 

 CNPIEC 

 DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

 EBSCO (relevant databases) 

 EBSCO Discovery Service 

 EconBiz 

 ECONIS 

 Elsevier - SCOPUS 

 ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social 

Sciences) 

 Genamics JournalSeek 

 Google Scholar 

 J-Gate 

 JournalGuide 

 JournalTOCs 

 KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders) 

 Microsoft Academic 

 Naviga (Softweco) 
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 Primo Central (ExLibris) 

 ProQuest (relevant databases) 

 Publons 

 ReadCube 

 Research Papers in Economics (RePEc) 

 ResearchGate 

 SCImago (SJR) 

 Sherpa/RoMEO 

 Summon (Serials Solutions/ProQuest) 

 TDNet 

 Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb 

 WanFang Data 

 Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index 

 WorldCat (OCLC) 

Усі випуски є відкритими та доступними для завантаження на сайті 

NISPAcee. Кожен номер містить зміст із іменами авторів та редакторів, яких можна 

шукати та ідентифікувати. Повний випуск журналу також доступний для 

завантаження у форматі PDF.  

 З 2018 року журнал виходить двічі на рік як електронне видання, доступне в 

Інтернеті безкоштовно. З онлайн-випусками журналу можна ознайомитися за 

посиланням: https://www.nispa.org/journal_issues.php 

 

2. Монографії та матеріали – публікуються за результатами діяльності 

дослідницьких робочих груп, конференцій. Публікації старше 3 років повністю 

відкриті, містять зміст з іменами авторів та повну версію публікації у форматі PDF 

для завантаження. Останні публікації, опубліковані за останні 3 роки, містять лише 

зміст із іменами. Зацікавлені особи можуть замовити паперові копії або електронні 

версії у форматі PDF за окрему плату. 

 

3. Навчальні матеріали (посібники, довідники, навчальні модулі, кейси) – 

публікуються за результатами реалізації навчально-дослідницьких проєктів). 

 

4. Інші публікації NISPAcee Press 

Рекламні матеріали, переклади актуальних книг тощо.  

 

З 1 січня 2017 року з авторів статей, прийнятих для публікації в журналі NISPAcee, 

стягується плата 100 євро за статтю. З авторів, які мають індивідуальне 

членство в NISPAcee або представляють інституцію-члена NISPAcee, плата не 

стягується. 

 

https://www.nispa.org/journal_issues.php
http://www.nispa.org/publications.php?pg=6
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