ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ У 2019 РОЦІ
(узагальнені пропозиції структурних підрозділів Національної академії)
Інститут експертно-аналітичних та наукових досліджень
1. Розвиток галузевого соціального діалогу в сфері публічного управління в
Україні.
2. Механізми інтернаціоналізації наукової діяльності у сфері публічного
управління та адміністрування.
3. Механізми інноватизації наукової та експертно-аналітичної діяльності у
сфері публічного управління та адміністрування.
4. Інституційний механізм цифрової трансформації державного управління.
5. Державно-управлінський механізм забезпечення сталого розвитку
суспільства.
6. Механізми стимулювання процесу децентралізації в системі публічного
управління.
7. Механізми державної політики забезпечення соціального захисту
населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Кафедра інформаційної політики та цифрових технологій
1. Механізми реалізації цифрового врядування: досвід держав-членів
Європейського Союзу.
2. Інституційний розвиток стратегічних комунікацій в публічному
управлінні України.
3. Механізми здійснення сервісної діяльності органів публічної влади в
Україні.
4. Стратегічні комунікації у формуванні та реалізації державної
інформаційної політики.
5. Механізми впровадження цифрових технологій у діяльність органів
публічної влади.
6. Реінжиніринг управлінських процесів в органах публічної влади.
7. Запровадження технологій штучного інтелекту в публічному управлінні.
8. Механізми реалізації державної інформаційної політики в умовах
розвитку цифрового суспільства.
9. Механізми державного управління кібербезпекою України.
10. Система цифрової ідентифікації в публічному управлінні: сучасний
інструментарій та шляхи розвитку.
Кафедра публічної політики та політичної аналітики
1. Механізми взаємодії заінтересованих сторін у виробленні місцевої
публічної політики.

2. Місцева публічна політика щодо розвитку сприятливого бізнессередовища.
3. Механізми забезпечення транспарентності у вироблені публічної політики
в Україні.
4. Механізми забезпечення бюджетної децентралізації в державі:
вітчизняний та зарубіжний досвід.
5. Моделі територіальної організації публічної влади в державі:
порівняльний аналіз.
6. Інноваційні механізми антикризового управління в Україні.
7. Застосування архетипної моделі здійснення публічного управління в
умовах масових соціальних протестів.
8. Організація суспільно-політичного діалогу в умовах здійснення реформ в
Україні.
9. Інструменти реалізації політичного лідерства в сучасних процесах
державотворення в Україні.
10. Механізми забезпечення національної консолідації та інтеграції в Україні.
11. Механізми розв’язання конфліктів в процесі реалізації публічної
політики.
12. Формування мережевої структури публічного управління в Україні.
13. Особливості управління державними інвестиційними проектами в
Україні.
14. Реалізація публічно-приватного партнерства у вирішенні питань
регіонального розвитку.
15. Взаємодія суб’єктів публічної влади і бізнесу у сфері надання публічних
послуг: зарубіжний досвід для України.
Кафедра регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом
1. Механізми взаємодії органів територіального управління з міжнародними
організаціями щодо забезпечення розвитку територій.
2. Взаємодія органів публічної влади та суб’єктів підприємницької
діяльності в умовах децентралізації.
3. Організація мережевого територіального врядування в Україні та за
кордоном: порівняльний аналіз.
4. Механізми залучення громадян та інститутів громадянського суспільства
до управління розвитком територій.
5. Багаторівневе сприяння розвитку прямої місцевої демократії.
6. Механізми стимулювання інноваційного розвитку міст в Україні.
7. Формування механізмів вертикальної і горизонтальної взаємодії суб’єктів
публічного управління в регіоні.
8. Особливості діяльності посадових осіб місцевого самоврядування в
умовах об’єднаної територіальної громади.
9. Механізми контролю за використанням державних і місцевих фінансів в
об’єднаних територіальних громадах.

10. Інституціональний розвиток системи територіального врядування в
Україні.
11. Адаптація європейських інструментів територіального врядування до
умов України.
12. Формування систем моніторингу та оцінювання політики місцевого
(регіонального) розвитку.
13. Підходи та механізми щодо забезпечення розвитку сільських територій в
умовах реформи децентралізації владних повноважень.
14. Управління персоналом в органах місцевого самоврядування об’єднаних
територіальних громад.
15. Формування механізмів антикризового управління на регіональному рівні.
16. Механізми публічного управління розвитком соціальної інфраструктури
регіонів.
17. Механізми забезпечення сталого землекористування на регіональному
(місцевому) рівні.
18. Управління нерухомістю в контексті забезпечення сталого розвитку міст.
19. Державне регулювання ринку публічних послуг на регіональному рівні.
20. Культурно-історичні особливості здійснення місцевого самоврядування в
Україні.
21. Публічне управління розвитком муніципального транспорту в Україні.
22. Розвиток міжмуніципального співробітництва в Україні та за кордоном.
23. Розвиток
інфраструктури
в
системі
забезпечення
конкурентоспроможності міста.
24. Організація патологоанатомічної служби в Україні: державноуправлінський аспект.
25. Гендерні підходи до управління розвитком самоврядних територій.
26. Підходи та інструменти медіації в управлінні розвитком самоврядних
територій.
27. Самоврядна модель управління соціальним розвитком сільських
територій.
28. Механізми регулювання соціальних процесів в регіоні/місті.
29. Механізми забезпечення розвитку сільської соціальної інфраструктури.
30. Забезпечення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних
громад в Україні.
31. Механізми забезпечення конкурентоспроможності регіонів України на
міжнародному рівні.
32. Інструменти налагодження міжнародної взаємодії органів місцевого
самоврядування в економічній / соціальній сфері.
Кафедра соціальної і гуманітарної політики
1. Порівняльний аналіз розвитку соціальної структури регіонів України.
2. Механізми та особливості впровадження інновацій у соціальній сфері.
3. Механізми участі етнічних спільнот в державному управлінні.
4. Механізми державного регулювання у сфері розвитку культурних
індустрій.

5. Державна політика щодо соціального включення: зарубіжний досвід для
України.
6. Розвиток механізмів публічно-приватного партнерства у соціальній сфері.
7. Застосування принципу соціальної справедливості у формуванні та
реалізації соціальної політики в Україні.
8. Особливості державної політики щодо подолання міжрегіональних
диспропорцій соціального розвитку.
9. Механізми державної політики у сфері зворотної міграції до України.
10. Державне регулювання забезпечення населення якісними лікарськими
засобами.
11. Державна кадрова політика у сфері охорони здоров’я в Україні.
12. Публічна політика щодо протидії соціально-небезпечних захворювань в
Україні.
13. Публічна політика щодо формування та функціонування єдиного
медичного простору в Україні.
14. Публічна політика щодо інформатизації сфери охорони здоров’я в
Україні.
15. Державна політика щодо запровадження медичного страхування в
Україні.
16. Державне регулювання розвитку трансплантології в Україні.
17. Страхування медичної відповідальності в Україні: державноуправлінський аспект.
18. Міжсекторальна взаємодія у сфері надання паліативної і хоспісної
допомоги в Україні.
19. Модернізація державних інструментів у сфері паліативної допомоги.
20. Публічна політика з попередження інфекційних захворювань в Україні.
21. Державна
політика
щодо
соціально-психологічної
адаптації
військовослужбовців в Україні.
22. Психічне здоров’я як складова національної безпеки.
Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління
національною безпекою
1. Організаційно-правові засади формування та реалізації ґендерної політики
в секторі безпеки та оборони України.
2. Державні механізми забезпечення кібернетичної безпеки України в
умовах гібридної війни.
3. Організаційно-правові засади формування та реалізації екологічної
політики Європейського Союзу: досвід для України.
4. Безпековий вимір Угоди про Асоціацію між Україною і Європейським
Союзом.
5. Інституційне забезпечення інтеграції України до внутрішнього ринку
ринку ЄС.
6. Державне регулювання діяльності приватних військових компаній в
контексті забезпечення національної безпеки: зарубіжний та вітчизняний досвід.
7. Моделі виборчих систем в Україні та державах Європейського Союзу.

Кафедра суспільного розвитку і суспільно-владних відносин
1. Забезпечення соціогуманітарного розвитку територіальних громад в
Україні.
2. Інституціональні особливості формування демократичного врядування.
3. Становлення та розвиток державної політики у сфері (надзвичайних
ситуацій, …) в Україні.
4. Особливості взаємодії опозиції та коаліції у Верховній Раді України.
5. Розвиток інструментарію державно-громадянської комунікації в
публічному управлінні.
6. Державно-управлінські аспекти формування національної ідентичності в
сучасному українському суспільстві.
7. Місцеві ініціативи у реалізація прав і свобод громадян.
8. Механізми формування позитивного іміджу органів державної влади в
Україні.
9. Соціально-ціннісні аспекти формування позитивного іміджу публічної
влади.
10. Інституціоналізація взаємодії органів державної влади і громадянського
суспільства в Україні.
11. Ідентифікація політичних ризиків у процесі вироблення публічної
політики.
12. Механізми участі політичних партій у формуванні та реалізації публічної
політики.
13. Забезпечення розвитку психологічних компетентностей публічних
службовців.
14. Реалізація інноваційного лідерства в публічному врядуванні.
15. Антикризове управління політичними процесами в Україні.
Кафедра мовної підготовки і комунікацій в публічному управлінні
1. Формування мовних компетентностей керівника органу публічної влади.
2. Розвиток міжособистісної комунікації в органі публічної влади.
3. Організація комунікації керівників органів публічної влади.
4. Державно-управлінські механізми забезпечення мовно-інформаційної
безпеки.
5. Формування мовної політики в умовах мовно-інформаційної агресії.
Кафедра економічної політики та врядування
1. Державні механізми підвищення енергетичної ефективності економіки
України.
2. Фінансово-економічні механізми забезпечення сек’юритизації природних
ресурсів України.
3. Державні механізми забезпечення ефективної зайнятості в Україні.

4. Механізми державно-приватного партнерства в публічному управлінні
природними ресурсами.
5. Розвиток системи державних закупівель в Україні.
6. Механізми державного регулювання процесів модернізації житлового
фонду України.
7. Державні механізми формування інфраструктури ринку нерухомості в
Україні.
8. Організаційно-правове
забезпечення
боротьби
з
економічною
злочинністю в Україні.
9. Державні механізми протидії митним правопорушенням в Україні.
10. Державне регулювання розвитку морських портів України.
11. Державне стимулювання розвитку автомобілебудування в Україні.
12. Механізми захисту внутрішнього ринку в умовах глобалізації.
13. Державні механізми забезпечення стійкості фінансової системи України.
14. Формування і реалізація державної політики непрямого оподаткування.
Кафедра державознавства і права
1. Державне регулювання у сфері діяльності, пов’язаної з трансплантацією в
Україні.
2. Реформа медичної галузі в Україні: стан та перспективи правового
регулювання.
3. Реформування системи професійного навчання державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування в Україні.
4. Охорона та захист прав інтелектуальної власності в Україні:
організаційно-правовий аспект.
Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту
1. Концептуальні засади підвищення інституційної спроможності Верховної
Ради України.
2. Інституціоналізація представницької влади в Україні.
3. Діяльність представницької еліти у забезпеченні національної безпеки
України.
4. Здійснення стратегічних комунікацій в органах представницької влади.
5. Застосування соціально-психологічних технологій у діяльності органів
представницької влади.
6. Запобігання політичній корупції у представницькій владі.
7. Вітчизняний і зарубіжний досвід формування органів представницької
влади на місцевому рівні.
8. Механізми консенсусної взаємодії суб'єктів представницької влади.
9. Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на забезпечення державотворчого
процесу в Україні.

10. Удосконалення системи взаємовідносин суб’єктів парламентської
діяльності.
11. Система публічного впливу на діяльність Верховної Ради України.
12. Парламентсько-президентська взаємодія в Україні та за кордоном:
порівняльний аспект.
13. Запровадження зарубіжного досвіду формування органів представницької
влади в Україні.
14. Моделі політико-управлінських відносин суб’єктів представницької
влади.
15. Механізми участі місцевої представницької влади у законотворчому
процесі України.
16. Управління якістю та інноваційними процесами в органах
представницької влади.
17. Механізми забезпечення народного представництва в Україні.
18. Формування компетентностей службовців представницьких органів влади
в Україні.
19. Зарубіжний досвід управління персоналом в органах законодавчої влади.
20. Розвиток корпоративної культури в органах представницької влади.
21. Механізми залучення молоді до вирішення суспільних проблем в Україні.
22. Особливості управління проектами в парламентах європейських держав.
Кафедра публічного управління та публічної служби
1. Інформаційно-аналітичне і експертне забезпечення державної науковотехнічної та інноваційної політики.
2. Організаційно-правовий механізм управління міжнародними проектами і
програмами в Україні.
3. Формування систем моніторингу регіональних та місцевих програм
розвитку.
4. Механізми забезпечення принципу політичної неупередженості в
діяльності державних службовців в Україні.
5. Оцінювання результатів службової діяльності державного службовця в
Україні.
6. Особливості проходження державної служби у парламенті: порівняльний
аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду.
7. Оцінювання лідерських компетентностей публічних службовців.
8. Службова кар’єра в системі державного управління: організаційноправовий аспект.
9. Механізми соціально-психологічної адаптації персоналу в органах
державного управління.
10. Механізми формування професійної компетентності державних
службовців.
11. Меритократичний механізм формування еліти в державному управлінні.
12. Планування професійного розвитку персоналу органів державної влади.

13. Організаційно-правові механізми взаємодії при прийнятті державноуправлінських рішень у міністерстві України.
14. Етичні виміри формування та реалізації кадрової політики в системі
публічної служби: зарубіжний та вітчизняний досвід.
15. Формування іміджу керівника органу публічної влади: ціннісно-етичні та
технологічні аспекти.
16. Інноваційні підходи до забезпечення професіоналізації публічної служби:
світовий досвід.
17. Організація системи підготовки публічних службовців: кращі зарубіжні та
вітчизняні практики.
Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту
Спеціальність «Політологія»
1. Методи силового впливу в системі сучасних політичних відносин.
2. Формування політичної культури в інформаційному суспільстві.
3. Організація проведення наукових і прикладних політологічних
досліджень.
4. Теоретичні основи формування сучасного парламентаризму.
5. Взаємовідносини інституцій державної влади та громадянського
суспільства.
6. Трансформація змісту політології в історії суспільної думки.
7. Розвиток міжнародних політичних систем в умовах глобалізації.
8. Тенденції розвитку партійної системи та політичних еліт в Україні.
9. Політична культура та політична поведінка в державотворчих процесах.
10. Трансформації політичних систем сучасних держав.
11. Способи розвитку соціально-політичних конфліктів.
12. Реалізація євроінтеграційної стратегії України.
13. Міжнародний парламентаризм в системі інтеграційних відносин.
14. Проблеми національної та міжнародної безпеки: політологічний аспект.
15. Сучасний портрет політичної еліти в Україні.
16. Популізм як характеристика сучасного політичного дискурсу.
17. Співвідношення трансформації партійної та виборчої систем в Україні.
18. Новітні комунікативні технології та методи маніпулювання суспільною
свідомістю.
19. Реалізація лідерства в системі представницької влади.
20. Експертно-аналітичний супровід діяльності органів влади в Україні.
21. Розвиток політичного прогнозування: в Україні.
22. Політична відповідальність посадових осіб та органів державної влади в
Україні та державах Європейського Союзу.
23. Специфіка партійного будівництва в Україні в контексті реалізації
євроінтеграційної стратегії.
24. Ціннісні виміри діяльності представницької влади.

