ТЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ДОКТОРАНТУРИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ У 2017 РОЦІ
(затверджена рішенням Вченої ради Національної академії
від 23 березня 2017 року № 244/3-8)
Кафедра державного менеджменту
1. Методологія забезпечення ефективного управління змінами
2. Методологія галузевої стандартизації в сфері публічного управління та
адміністрування
3. Методологія визначення професійних кваліфікацій державних службовців
4. Методологія забезпечення процесів децентралізації на засадах ризикменеджменту
Кафедра інформаційної політики та електронного урядування
1. Аналіз та оцінювання публічної інформаційної політики
2. Теоретико-методологічні засади розвитку електронної демократії в Україні
3. Концептуальні засади сервісної діяльності органів публічної влади
4. Механізми електронного надання управлінських послуг
5. Державне регулювання інформаційного простору України
Кафедра управління національним господарством
та економічної політики
1. Формування інституційних механізмів державної політики сталого розвитку
України
2. Механізми державного стимулювання галузей економіки
3. Механізми забезпечення стабільності фінансової системи
Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування
та управління містом
1. Інтегральний розвиток великих міст
2. Механізми державного управління сталим розвитком міст
3. Механізми публічного регулювання розвитку регіональних споживчих
ринків
4. Механізми делегування повноважень органам місцевого самоврядування
5. Механізми децентралізації та деконцентрації державної влади
Кафедра управління освітою
1. Механізми формування публічної політики рівного доступу до освіти в
Україні
2. Механізми управління ризиками реалізації освітніх реформ в системі освіти в
Україні
3. Механізми професіоналізації публічної служби в Україні

Кафедра управління охороною суспільного здоров’я
1. Державне регулювання системи забезпечення якості лікарських засобів
2. Державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні
3. Публічна політика збереження здоров’я населення
4. Процеси децентралізації у сфері охорони суспільного здоров’я
5. Розвиток системи громадського здоров’я в Україні
6. Розвиток кадрових ресурсів охорони громадського здоров’я
7. Державна політика збереження психологічного здоров’я населення
Кафедра філософії, теорії та історії державного управління
1. Парадигма публічного управління: українська модель
2. Взаємодія громадянського суспільства і влади в сучасних умовах
3. Лобіювання як інструмент публічного управління
4. Напрями трансформації функцій держави в сучасній Україні
5. Зарубіжний досвід взаємодії держави та громадянського суспільства
Кафедра політичної аналітики і прогнозування
1. Управління соціально-політичними ризиками в умовах глобалізації
2. Механізми формування менеджменту публічної політики в Україні
3. Реформування публічного управління в контексті децентралізації влади в
Україні
4. Публічне управління інноваційною діяльністю в Україні
5. Механізми становлення та розвитку зовнішньої політики сучасної держави
Кафедра державної політики та суспільного розвитку
1. Становлення ціннісних параметрів публічного управління в сучасній Україні
2. Публічно-комунікативна сфера взаємодії публічного управління та
громадянського суспільства
3. Формування та реалізація публічної політики
4. Концепції публічного управління суспільними процесами
5. Реформування публічного управління та адміністрування
6. Публічне управління та адміністрування в умовах глобальних криз
Кафедра соціальної і гуманітарної політики
1. Публічна політика соціальної інтеграції українського суспільства
2. Гармонізація взаємодії держави і громадянського суспільства у формуванні
державотворчого потенціалу національної самосвідомості українського народу
3. Механізми міжнародного співробітництва з формування та реалізації
публічної політики “соціального включення” вразливих верств населення
4. Механізми формування та реалізації державної гуманітарної політики в
умовах поліетнічної країни
5. Публічна політика формування європейських стандартів якості життя в
Україні

Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту
1. Вплив громадянського суспільства на функціонування і розвиток інституту
парламентаризму
2. Вплив системи парламентаризму на формування політичної поведінки та
політичної етики
3. Еволюція вітчизняної теорії парламентаризму (кінець ХХ ст. – початок
ХХІ ст.)
4. Механізми розвитку інституту представницької влади в Україні
5. Механізми парламентського контролю
6. Модернізація виборчого процесу
7. Механізми формування і розвитку інституту виборів в Україні
8. Оцінювання ефективності вітчизняної парламентської діяльності
9. Механізми міжнародного спостереження за виборами
10. Об’єднання територіальних громад: досвід для України
11. Міжмуніципальна співпраця територіальних громад
12. Інституційний розвиток політичної аналітики в парламентському
середовищі
13. Модернізація місцевого самоврядування територіальних громад в системі
представницької влади України
14. Розвиток комунікативної політики органів місцевого самоврядування
15. Політичний маркетинг у виборчих кампаніях України
Кафедра державної служби та кадрової політики
1. Аналіз процесу формування довіри та легітимності державних інститутів
2. Меритократія як засіб розвитку ефективної держави
3. Стратегічні комунікації в публічному управлінні
4. Інституціоналізація етики державного службовця
5. Модель особистості публічного службовця: сутність та механізми
впровадження
6. Конфлікт інтересів у державному управлінні

