ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ДОКТОРАНТУРИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ У 2019 РОЦІ
(узагальнені пропозиції структурних підрозділів Національної академії)
Інститут експертно-аналітичних та наукових досліджень
1. Теоретико-методологічні засади організації наукових досліджень у галузі
знань «Публічне управління та адміністрування».
2. Теоретико-методологічні засади експертно-аналітичної діяльності в
системі публічного управління.
3. Формування інноваційного механізму модернізації публічного управління
в умовах децентралізації влади.
Кафедра інформаційної політики та цифрових технологій
1. Стратегії та механізми реалізації цифрового врядування.
2. Цифровізація сервісної діяльності органів публічної влади в Україні.
3. Державна політика розвитку цифрового суспільства в Україні.
4. Формування та реалізація державної комунікативної політики.
5. Цифрові трансформації публічного врядування на національному,
регіональному та місцевому рівнях.
Кафедра публічної політики та політичної аналітики
1. Реалізація публічної політики в системі багаторівневого врядування.
2. Становлення та розвиток публічного управління в інформаційному
суспільстві.
3. Механізми організаційного забезпечення публічної політики в Україні.
4. Публічне управління інноваційною діяльністю в Україні.
5. Архетипна модель управління конфліктами в контексті реалізації
політики децентралізації.
6. Теоретико-методологічні засади становлення та розвитку зовнішньої
політики сучасної держави.
Кафедра регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом
1. Моделі та механізми консолідації територіальних громад в Україні.
2. Механізми забезпечення інтегрованої спроможності об’єднаних
територіальних громад в Україні.

3. Формування та реалізація політики місцевого економічного розвитку в
Україні в умовах європейської інтеграції.
4. Міжрегіональна
взаємодія
в
системі
забезпечення
конкурентоспроможності держави.
5. Теоретико-методологічні засади ревіталізації міст.
Кафедра соціальної і гуманітарної політики
1. Державне регулювання трудової еміграції з України в умовах
європейської інтеграції.
2. Розвиток методології оцінювання державної політики у соціальній сфері.
3. Стратегії державної соціальної політики в умовах децентралізації.
Кафедра суспільного розвитку і суспільно-владних відносин

1. Державні механізми врегулювання військово-політичних конфліктів.
2. Публічні механізми регулювання політичних конфліктів в Україні.
3. Комунікативні стратегії формування позитивного іміджу органу
державної влади.
4. Теоретико-методологічні засади інституціоналізації громадянського
суспільства.
5. Управління суспільними конфліктами в умовах гібридної війни.
Кафедра економічної політики та врядування
1. Формування та реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я.
2. Державні механізми розвитку «зеленої енергетики» в Україні.
3. Механізми публічного управління сталим розвитком об’єднаних
територіальних громад в умовах економічної нестабільності.
4. Бюджетно-податкові механізми стимулювання інноваційного розвитку
національної економіки.
Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту
1. Теоретико-методологічні засади забезпечення професійного здоров’я
публічних службовців.
2. Теоретичні засади застосування ціннісних регуляторів у діяльності
представницьких органів влади.
3. Забезпечення науково-методичного та експертно-аналітичного супроводу
законотворчої діяльності.
4. Теоретичні засади формування моделей сучасного парламентаризму.

Кафедра публічного управління та публічної служби
1. Теоретико-методологічні засади забезпечення кадрової безпеки системи
державного управління.
2. Інституціоналізація етики в системі державної служби.

