ТЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ У 2017 РОЦІ
(затверджена рішенням Вченої ради Національної академії
від 23 березня 2017 року № 244/3-8)
Кафедра державного менеджменту
1. Інструменти удосконалення діяльності органів публічної влади
2. Удосконалення публічного управління на засадах стратегічного планування
3. Стратегії забезпечення результативності державно-цільових проектів і
програм
4. Стратегічне управління регіонами
5. Інформаційно-комунікативне забезпечення процесів децентралізації
6. Управління комунікаціями в публічній сфері
7. Соціально-психологічні механізми прийняття державно-управлінських
рішень
8. Управління організаційними змінами в органах публічної влади
9. Впливи копінг стратегій на ефективність та результативність професійної
діяльності публічних управлінців
10. Стратегії формування готовності публічних управлінців до управління
ризиками
11. Професіоналізація публічних управлінців в умовах глобалізації
Кафедра інформаційної політики та електронного урядування
1. Механізми формування та реалізації публічної інформаційної політики в
умовах гібридної війни
2. Механізми інформаційної безпеки в умовах гібридної війни
3. Механізми реалізації публічної інформаційної політики на регіональному
рівні.
4. Управління інформаційними процесами в органах місцевого самоврядування
5. Реалізація архітектури електронного врядування: досвід країн ЄС
6. Розвиток інфраструктури електронних комунікацій в публічному управлінні
України
7. Механізми
інформаційно-технологічного
забезпечення
електронних
державних закупівель
8. Електронне урядування в антикорупційних механізмах реалізації публічного
управління
9. Механізми сервісної діяльності органів публічної влади в Україні
10. Організація діяльності центрів надання адміністративних послуг
11. Реалізації електронної демократії як механізм оскарження сервісної
діяльності органів публічної влади
12. Технології інформаційного менеджменту в електронному урядуванні в
Україні
13. Механізми електронної взаємодії органів публічної влади
14. Реінжиніринг управлінських процесів в органах публічної влади
15. Інструменти інтероперабельності органів публічної влади в умовах
формування реєстрів відкритих державних даних

16. Механізми оприлюднення інформації державних реєстрів у формі відкритих
даних
Кафедра управління національним господарством
та економічної політики
1. Механізми взаємодії влади і бізнесу
2. Механізми державної підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
3. Державне регулювання малого та середнього бізнесу в Україні
4. Пріоритети співробітництва України з міжнародними фінансовими
організаціями
5. Реформування міжбюджетних відносин
6. Фінансові ресурси місцевих бюджетів та особливості їх формування
7. Місцеві запозичення як інструмент фінансування соціально-економічного
розвитку міст
8. Управління ризиками в державній митній справі України
9. Державне стимулювання інвестицій в харчову промисловість України
10. Державне регулювання сфери водопостачання та водовідведення в Україні
11. Тарифне регулювання житлово-комунальних послуг в Україні
12. Механізми реалізації транзитного потенціалу економіки України
Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління
національною безпекою
1. Принципи і технології державного реагування на загрози національним
інтересам України
2. Державне управління питаннями боротьби проти тероризму в умовах
гібридної війни в Україні
3. Формування системи безпеки України: державно-управлінський аспект
4. Стратегічне планування у сфері національної безпеки України
5. Державні механізми забезпечення внутрішньополітичної безпеки України
6. Державні механізми забезпечення зовнішньополітичної безпеки України
7. Безпековий вимір євроінтеграції України
8. Інституційне забезпечення інтеграційних процесів України
Кафедра державознавства і права
1. Організаційно-правовий механізм захисту прав і свобод людини в Україні
2. Правова регламентація формування корпусу державних службовців
3. Організаційно-правові механізми забезпечення підзвітності органів публічної
влади на місцевому рівні
4. Форми становлення інститутів прямого народовладдя в Україні
5. Механізми узгодження інтересів держави та територіальних громад
6. Розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування
Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування
та управління містом

1. Адаптація європейського досвіду реалізації форм партисипативної демократії
на місцевому рівні
2. Формування інституту представництва держави в системі публічної влади
регіону: організаційно-правовий аспект
3. Механізми стимулювання економічного розвитку регіонів України
4. Механізми забезпечення спроможності об’єднаних територіальних громад в
Україні
5. Механізми запровадження контролінгу в діяльність місцевих органів
виконавчої влади / місцевого самоврядування
6. Механізми публічного управління розвитком соціальної інфраструктури
регіонів
7. Формування механізмів вертикальної і горизонтальної взаємодії суб’єктів
публічного управління в регіоні
8. Механізми забезпечення конкурентоспроможності територіальних громад
9. Механізми узгодження інтересів у виробленні публічної політики на
місцевому рівні
10. Оцінювання якості надання адміністративних послуг органами публічної
виконавчої влади на регіональному рівні
11. Розвиток механізмів партнерства у сфері реалізації проектів місцевого
розвитку
12. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо запобігання виникнення
техногенних ситуацій
13. Формування регіональної політики щодо подолання екзогенних та
ендогенних викликів
14. Механізми регулювання земельних відносин у регіоні
15. Механізми координації суб’єктів регіональної політики в процесі її
формування та реалізації
16. Формування механізмів антикризового управління на регіональному рівні
17. Діагностування кризових ситуацій на регіональному рівні
18. Інституціональний механізм забезпечення соціальної безпеки регіону
19. Формування організаційної/інноваційної культури в органах місцевого
самоврядування
21. Механізми формування і застосування організаційних інновацій в
діяльності органів місцевого самоврядування
22. Управління персоналом в органах місцевого самоврядування об’єднаних
територіальних громад
23. Земельний кадастр як інформаційна основа регулювання земельних
відносин на місцевому рівні
24. Механізми надання електронних адміністративних послуг на місцевому
рівні
25. Інформаційне забезпечення управлінських рішень у сфері земельних
відносин на регіональному рівні
26. Формування і реалізація ресурсного потенціалу органів місцевого
самоврядування щодо здійснення власних і делегованих повноважень
27. Забезпечення кооперації та інтегрованого розвитку самоврядних територій
28. Реінжиніринг процесів надання публічних послуг на місцевому рівні
29. Бюджетно-податкове регулювання розвитку територіальних громад
30. Забезпечення якості публічних послуг у об’єднаних територіальних
громадах

Кафедра управління освітою
1. Механізми
державно-приватного
партнерства
у
формуванні
конкурентоспроможної професійної освіти в Україні
2. Механізми забезпечення рівного доступу до освіти в Україні
3. Державно-приватне партнерство у реалізації інноваційної діяльності у сфері
освіти в Україні
4. Механізми державного регулювання фінансового забезпечення вищої освіти
в Україні
5. Механізми
децентралізації
державного
управління
професійною
(професійно-технічною) освітою в Україні
6. Стратегічне планування розвитку освіти в Україні
7. Публічне управління загальною середньою освітою на місцевому рівні в
умовах територіальної реформи в Україні
8. Модернізація механізмів державного управління післядипломною освітою
керівних кадрів освіти в Україні
9. Професійний розвиток державних службовців на засадах самовдосконалення
10. Механізми професіоналізації публічної служби в Україні
11. Кадрова політика у сфері освіти в Україні
Кафедра управління охороною суспільного здоров’я
1. Державне регулювання забезпечення населення якісними лікарськими
засобами
2. Державна кадрова політика у сфері охорони здоров’я в Україні
3. Економічні аспекти публічної політики в сфері охорони здоров’я в Україні
4. Публічна політика протидії соціально-небезпечних захворювань в Україні
5. Публічна політика формування та функціонування єдиного медичного
простору в Україні
6. Публічна політика інформатизації сфери охорони здоров’я в Україні
7. Медичне страхування як складова загальнообов’язкового соціального
страхування в Україні
8. Особливості розвитку охорони громадського здоров’я в Україні
9. Державне регулювання трансплантації кісткового мозку в Україні
10. Страхування медичної відповідальності в Україні
11. Міжсекторальна взаємодія надання паліативної і хоспісної допомоги в
Україні
12. Державна політика щодо виховання культури здоров’я
13. Публічна політика з попередження інфекційних захворювань в Україні
14. Державне регулювання організації надання медичної допомоги при
неінфекційних захворюваннях в Україні
15. Державна політика організації надання медичної допомоги при серцевосудинних захворюваннях в Україні
16. Державна політика соціально-психологічної адаптації військовослужбовців
в Україні
17. Психічне здоров’я як складова національної безпеки
Кафедра філософії, теорії та історії державного управління

1. Публічне управління: сутнісні характеристики та особливості в сучасній
Україні
2. Роль держави в умовах децентралізації: трансформація змісту та інноваційні
виклики
3. Особливості взаємодії суспільства і влади
4. Ефективні практики публічного управління: аналіз міжнародного досвіду в
умовах реалізації реформ державного управління
5. Механізми та особливості формування партнерських відносин органів
публічної влади і громадянського суспільства в сучасній Україні
6. Інноваційні форми “демократії участі” громадян в публічному управлінні
7. Механізми впливу громадянського суспільства на формування українського
інформаційного простору
8. Вплив інституціональних факторів на формування та розвиток системи
публічного управління
Кафедра політичної аналітики і прогнозування
1. Публічна політика формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні
2. Механізми узгодження інтересів у виробленні публічної політики в Україні
3. Інституціоналізація публічної політики розвитку громадянського суспільства
в online-просторі України
4. Механізми реалізації інноваційного потенціалу антикризового управління в
Україні
5. Роль державних та недержавних інститутів у процесах соціальної адаптації
вимушених мігрантів в Україні
6. Архетипна модель здійснення публічного управління
7. Формування суспільно-політичного діалогу
8. Роль політичного лідерства в сучасних процесах державотворення в Україні
9. Публічно-політичні аспекти децентралізації в Україні
10. Механізми формування державної стратегії національної консолідації та
інтеграції в Україні
11. Механізми розв’язання конфліктів в публічній політиці та управлінні
12. Формування мережевої структури публічної політики та управління в
Україні
13. Механізми підвищення спроможності місцевих органів влади в Україні у
наданні адміністративних послуг
14. Розроблення та управління проектами в публічній сфері України
Кафедра державної політики та суспільного розвитку
1. Комунікація як стратегічний ресурс державно-суспільного розвитку
2. Комунікативна політика держави в контексті посилення суспільного впливу
3. Сучасні комунікативні стратегії як джерело та напрями реформування
публічного управління
4. Організаційно-комунікативний аудит публічного управління
5. Особливості
інформаційно-комунікативного
супроводу
діяльності
Президента України
6. Ціннісні пріоритети у реформуванні публічного управління
7. Політична відповідальність як ціннісна детермінанта владно-управлінських
відносин: світовий досвід і Україна

8. Взаємодія органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства
9. Інституціоналізація демократії як умова розвитку національної системи
публічного управління
10. Взаємодія органів влади з громадськістю
11. Формування та розвиток інститутів демократії
12. Концептуальні засади розбудови інституту громадянського суспільства в
сучасній Україні: європейський та вітчизняний досвід
13. Моніторинг публічного управління (врядування) політичними процесами в
Україні
14. Інформаційно-комунікативні
характеристики
діяльності
сучасних
парламентів
15. Методологія публічного управління у сучасних європейських практиках
16. Соціокультурні детермінанти становлення та розвитку публічного
управління
17. Публічне управління розвитком сучасного державотворення
18. Компаративний аналіз сучасних європейських теорій і практик публічного
управління
19. Особливості формування та реалізації публічної політики
Кафедра соціальної і гуманітарної політики
1. Громадські організації національних меншин як суб’єкти формування та
реалізації державної етнополітики в Україні
2. Публічна політика впровадження європейських стандартів у сфері свободи
совісті та релігії в Україні
3. Державна політика зміцнення української національної ідентичності
4. Механізми формування підприємницької моделі культурної політики в
Україні
5. Громадянське суспільство як суб’єкт формування і реалізації публічної
політики у сфері свободи совісті та релігії в Україні
6. Державна політика забезпечення внутрішньої інтеграції
українського
суспільства
7. Формування недержавного сектору політики соціального розвитку
8. Соціальне підприємництво як інструмент соціального розвитку
9. Публічна політика активізації соціальних чинників інноваційного розвитку
10. Публічне управління соціальним розвитком територіальної громади
11. Стратегія розвитку та механізми реалізації національного кіновиробництва
в Україні
12. Публічне управління розвитком видавничої справи
13. Державна політика активізації діяльності архівів України
14. Механізми взаємодії державних інститутів і громадських організацій у
формуванні історичної пам’яті українського народу
15. Роль громадських організацій України у становленні ідеології
національного державотворення
16. Механізми міжнародної співпраці у формуванні та реалізації публічної
політики працевлаштування та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб
17. Особливості формування та реалізації інклюзивної соціальної політики
18. Публічна політика гендерної рівності та рівних можливостей
19. Механізми легітимації євроінтеграційної політики соціальних реформ
20. Світові тенденції та сучасні моделі соціальної інноваційної політики

21. Механізми професіоналізації персоналу органів державного управління
соціальною сферою
22. Механізми професіоналізації працівників соціальної сфери органів
місцевого самоврядування
23. Публічна політика у сфері соціального захисту учасників АТО
24. Публічна політика у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених
осіб
25. Модернізація публічної політики у сфері соціального захисту населення
країн ЄС: досвід для України
26. Міжнародний досвід реформування системи пенсійного забезпечення та
можливості його застосування в Україні
27. Механізми децентралізації соціальних послуг в Україні
28. Інноваційні підходи до реформування системи пільг в Україні
29. Механізми публічної політики протидії раптовим формам бідності в Україні
30. Механізми формування публічної політики в сфері розподілу доходів серед
громадян України
31. Удосконалення організаційно-функціональної структури публічного
управління розвитком соціальної сфери в Україні
32. Публічна політика соціальної захищеності українських працівниківмігрантів за кордоном
33. Українська ідентичність в умовах зовнішньої агресії: виклики та проблеми
формування
Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту
1. Розвиток інституту парламентаризму в Україні
2. Теорія і практика еволюції вітчизняного парламентаризму
3. Національні традиції розбудови інституту парламентаризму в Україні
4. Модернізація механізмів парламентського контролю в Україні
5. Механізми подолання кризи парламентаризму
6. Механізми модернізації інституту представницької влади в Україні
7. Суспільне оцінювання владної діяльності політичної еліти
8. Професіоналізація суб’єктів парламентської діяльності
9. Механізми діяльності органів представницької влади на принципах
транспарентності
10. Участь громадськості в процесах децентралізації державної влади
11. Місцеве самоврядування територіальних громад як модель забезпечення
народного представництва
12. Функції місцевих органів представницької влади в об’єднаних
територіальних громадах
13. Інституціональні та аксіологічні засади представницької влади
14. Механізми відповідальності державно-управлінської та політичної еліт
15. Механізми модернізації вітчизняної моделі парламентаризму
Кафедра державної служби та кадрової політики
1. Моделі формування системи публічної служби
2. Етика публічного службовця як засіб запобігання та протидії корупції
3. Формування та реалізація кадрової політики в системі публічної служби:
зарубіжний і вітчизняний досвід

4. Політична неупередженість: сутність та шляхи впровадження в практику
публічної служби
5. Тенденції інноваційного розвитку публічного управління в країнах Європи
6. Реформування системи публічної служби в Україні: проблеми та
перспективи
7. Упровадження відкритого урядування в Україні: теоретико-методологічний
аспект
8. Механізми кар’єрного просування в системі публічної служби
9. Механізми взаємодії Кабінету Міністрів України з органами публічної влади
10. Лояльність як принцип публічної служби

