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Інформація для авторів 

 
«Наукові записки Інституту журналістики» – це журнал з відкритим доступом до результатів 
досліджень. А отже, в разі публікації в нашому журналі, автор статті погоджується на її елект-
ронне поширення. При цьому автор зберігає авторські права на свій текст. 
Статті, в яких не дотримано вимог до оформлення, відправлятимуться авторові на переробку. 
З вимогами можна ознайомитись тут: 
http://www.scientific-notes.com/vymohy-do-statey 
Редагуючи текст, редакція зберігає за собою право змінювати стиль, але не зміст статей. 
Редакція не погоджує з авторами зміни і скорочення тексту, які мають редакційний характер і 
не зачіпають принципові питання. 
Відмова від публікації може не супроводжуватися роз’ясненням її причини. 
Вартість публікації статті обсягом до 30 тис. знаків з пробілами становить 300 грн. За наступні 
кожні 10 тис. знаків – по 120 грн. З іноземних авторів і студентів плату не беремо. Отримані 
кошти витрачаються на друк і розсилку обов’язкових примірників, а також на підтримку сайта 
журналу 

 
Наталя Грицяк. Біографічна довідка 

 
На обкладинці вміщено фото Наталі Вітіславівни Грицяк, заслуженого діяча 

науки і техніки України (2009), професора (2007), доктор наук з державного управлін-
ня (2005), кандидата педагогічних наук (1995).  

З 1985 по 1992 рр. працювала вчителем, заступником директора школи у 
м. Миколаєві. З 1996 по 2005 рр. – доцент, завідувач відділу, заступник начальника 
управління, докторант, професор Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України (м. Київ). З 2006 р. по 2010 р. – завідувач відділу, перший заступник 
директора Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України 
(НАДУ). З квітня 2010 р. по січень 2016 р. – професор, завідувач кафедри інформаційної 
політики НАДУ. З лютого 2016 р. – професор кафедри реклами та зв’язків з громадськіс-
тю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка. 

Має понад 140 публікацій з проблем інформаційної політики, державної політики та 
управління, гендерної політики. Серед них – авторська монографія «Формування гендер-
ної політики в Україні: проблеми теорії, методології, практики» (2004), монографії у спів-
авторстві: «Інформаційна складова політики та управління» (2015), «Україна в 2005-2009 
рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку» 
(2009), «Україна в 2008 році: Біла книга державної політики» (2008), «Україна в 2009 
році: Біла книга державної політики» (2009), «Політична система і громадянське суспіль-
ство: європейські та українські реалії» (2007), «Україна: Стратегічні пріоритети. Аналіти-
чні оцінки – 2006» (2006), «Розвиток суспільства» (2004), «Роль інформації у формуванні 
ринкової економіки» (2004), «Проблеми ефективності підвищення кваліфікації керівних 
кадрів» (2003), «Ґендерні аспекти державної служби» (2002) та ін., понад 60 статей у нау-
кових фахових виданнях. 
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