Інформаційний пакет ECTS

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
25.00.01 “Теорія та історія державного управління”
Галузь, з якої присуджуються наукові ступені: державне управління.
Змістом спеціальності є дослідження теоретикометодологічних засад державного управління як цілеспрямованого впливу держави на стан і розвиток суспільних процесів і відносин з метою досягнення цілей і реалізації функцій держави через діяльність органів державної влади та в межах визначених законом повноважень
органів місцевого самоврядування, демократизації державотворчих процесів і оптимізації систем державного
управління, дослідження соціальних та історичних джерел їх виникнення, закономірностей і тенденцій розвитку.
Напрями досліджень:
Сутність і зміст, основні категорії, поняття, методологія та принципи державного управління.
Держава та влада як суспільні феномени; основні
принципи й особливості державотворення; державне
управління як система суспільних відносин; політичний
і адміністративний аспекти державного управління.
Закономірності, особливості, тенденції й основні чинники розвитку державотворення та державного управління.
Доктрини, концепції, теорії державного управління,
світові тенденції їх розвитку та порівняльний аналіз.
Еволюція теорії, філософії та методології державного
управління; соціальні, економічні, культурні, історичні й
інші джерела виникнення державного управління.
Державне управління як система; аналіз і синтез, методи дослідження, типологія систем державного управління, їх моделювання й оптимізація.
Національні традиції та вітчизняний досвід розбудови
системи державного управління.
Політика й державне управління; взаємовідносини
держави та суспільства, державної влади з політичними
партіями, об’єднаннями й організаціями громадян; аналіз державної політики.
Конституційно-правові засади державного управління, його цілі, завдання, функції.
Співвідношення та взаємодія гілок державної влади;
реалізація державної влади в системах управління та
місцевого самоврядування усіх рівнів; функціональний,
галузевий, регіональний та інші аспекти державного
управління.
Форми та методи державного управління, їх класифікація.
Стиль державно-управлінської діяльності; вплив на
нього зовнішніх і внутрішніх чинників.
Реформування державного управління; аналіз і адаптація зарубіжного досвіду.

25.00.02 “Механізми державного управління”
Галузь, з якої присуджуються наукові ступені: державне управління.

Змістом спеціальності є теоретико-методологічне обґрунтування механізмів державного управління, адміністративно-організаційних напрямів державотворення, функцій,
структури, повноважень та особливостей органів державної
влади усіх рівнів.
Напрями досліджень:
Теоретико-методологічні засади розроблення та функціонування механізмів державного управління: категорії, закономірності, принципи, методи, концепції, моделі, системи,
класифікація.
Цілі, завдання, функції держави, стратегії її розвитку як
чинники формування та функціонування механізмів державного управління.
Організаційний, правовий, ресурсний та інші види механізмів державного управління.
Формування та реалізація державної політики у сферах
державного, регіонального та галузевого управління,
інших сферах суспільного життя.
Цільові, функціональні, організаційні та інші складові
механізмів державного управління на центральному, регіональному, галузевому рівнях, у різних сферах суспільного
життя.
Інституціональні, економічні, соціальні, історичні та інші
засади адміністративно-територіального устрою держави та
регіонів.
Державне регулювання розвитку країни, регіону, галузі;
програми та механізми їх реалізації.
Закономірності, принципи, концепції, моделі та тенденції розвитку державного управління на регіональному рівні.
Співробітництво у сфері міждержавного регіонального
управління, адаптація міжнародних, зокрема європейських,
норм і стандартів.
Система та структура центральних і місцевих органів
державної влади та їх апаратів, їх класифікація.
Органи державної влади та їх статус: цілі, завдання, функції, структури, організаційні відносини, їх удосконалення.
Стратегічне управління, планування та цільове програмування в діяльності органів державної влади.
Державні послуги: сутність, категорії, класифікація, стандартизація, ресурсне забезпечення.
Результативність та ефективність функціонування суб’єктів і механізмів державного управління.
Моніторинг і контроль у системі державного управління;
його види, методи, технології.
Державне управління на засадах сучасних моделей якості
діяльності; адміністративний аудит у державному управлінні.
Механізми державного регулювання окремих галузей і
сфер суспільного життя та їх удосконалення.
Управління та регулювання діяльності органів і установ
державної влади: аналіз, моделювання, оптимізація.
Взаємовідносини та взаємодія з громадськістю в системі
державного управління.
Інформаційні технології, інформаційне забезпечення в
системах державного управління.
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25.00.03 “Державна служба”
Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
економічні науки.
Наукова спеціальність, яка досліджує функціонування
державних систем та механізмів управління економікою
на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях,
методи і економічні важелі регулювання економічних
процесів та їх ефективність, функціонування національного господарства, економічну політику держави, шляхи
та засоби її реалізації, форми, методи та важелі державного регулювання національної економіки.
Напрями досліджень:
Структура національної економіки, структурна політика та механізм її реалізації.
Моделі державного регулювання національної економіки.
Теорія і практика прогнозування та макроекономічне
планування в системі державного управління національною економікою, окремих сфер і галузей.
Регулятори і важелі антикризової політики держави.
Особливості регулювання в державному секторі економіки.
Організаційні форми, структура та завдання органів
державного управління економікою.
Економічна безпека національної економіки.
Інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її реалізації.
Інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-технічна політика та механізм її реалізації.
Стратегія економічного розвитку (стратегія макроекономічного розвитку, стратегічне планування розвитку
окремих макроекономічних процесів: науково-технічний
прогрес, інвестиції, інновації тощо).
Державне прогнозування соціально-економічного
розвитку національної економіки.
Державні програми соціально-економічного розвитку
та державні цільові програми.
Державне регулювання інституціональних змін в національній економіці, роздержавлення власності та приватизація, управління державними корпоративними правами.
Прогнозування та державне регулювання окремих
макроекономічних процесів (виробництво, доходи, споживання інвестиції, інфляція, валютний курс тощо).
Прогнозування та державне регулювання довгострокового економічного розвитку.
Регуляторна політика держави та механізм її реалізації.
Антимонопольна (конкурентна) політика та механізм
її реалізації.

25.00.04 “Місцеве самоврядування”
Галузь, з якої присуджуються наукові ступені: державне управління.
Змістом спеціальності є дослідження місцевого самоврядування як специфічної форми публічної влади з метою досягнення цілей і завдань держави через діяльність
органів місцевого самоврядування з урахуванням його

політичних, економічних, соціальних, правових, організаційних, фінансових та інших аспектів.
Напрями досліджень:
Теорія та історія місцевого самоврядування.
Сутність, зміст, принципи та характеристики місцевого
самоврядування, основні категорії та поняття.
Місцеве самоврядування як чинник волевиявлення та
самоорганізації населення в державі та громадянському суспільстві.
Державна політика та місцеве самоврядування; реалізація
прав громадян через місцеве самоврядування; гарантії місцевого самоврядування та відповідальність органів і посадових осіб.
Система місцевого самоврядування як функціональний,
структурний і організаційний механізми управління суспільством.
Система та структура місцевого самоврядування: цілі,
завдання, функції, повноваження, статуси, формування й
організація діяльності її складових.
Закономірності та тенденції розвитку місцевого самоврядування, основні підходи до реформування.
Функції, структури, моделі, форми, методи та процедури
діяльності органів місцевого самоврядування.
Територіальна громада в системі місцевого самоврядування: цілі, функції, правовий і організаційний статус, концепції та підходи щодо забезпечення розвитку; участь членів
територіальної громади в прийнятті рішень щодо розвитку.
Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з
органами державної влади; забезпечення правової, організаційної та фінансової автономії органів місцевого самоврядування.
Моделі місцевого самоврядування, порівняльний аналіз,
адаптація зарубіжного досвіду та напрями розвитку місцевого самоврядування.
Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини як основа
ресурсного забезпечення планування розвитку місцевого
самоврядування.
Послуги органів місцевого самоврядування: види, класифікація, стандартизація.
Результативність та ефективність функціонування суб’єктів і механізмів місцевого самоврядування.
Моніторинг і контроль у системі місцевого самоврядування: його види, методи, технології.
Інформаційні технології та інформаційне забезпечення в
місцевому самоврядуванні.

08.00.03 “Економіка та управління національним
господарством”
Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: економічні науки.
Наукова спеціальність, яка досліджує функціонування
державних систем та механізмів управління економікою на
галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, методи
і економічні важелі регулювання економічних процесів та їх
ефективність, функціонування національного господарства,
економічну політику держави, шляхи та засоби її реалізації
форми, методи та важелі державного регулювання національної економіки.
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Напрями досліджень:
Структура національної економіки, структурна політика та механізм її реалізації.
Моделі державного регулювання національної економіки.
Теорія і практика прогнозування та макроекономічне
планування в системі державного управління національною економікою, окремих сфер і галузей.
Регулятори і важелі антикризової політики держави.
Особливості регулювання в державному секторі економіки.
Організаційні форми, структура та завдання органів
державного управління економікою.
Економічна безпека національної економіки.
Інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її реалізації.
Інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-технічна політика та механізм її реалізації.
Стратегія економічного розвитку (стратегія макроекономічного розвитку, стратегічне планування розвитку
окремих макроекономічних процесів: науково-технічний
прогрес, інвестиції, інновації тощо).
Державне прогнозування соціально-економічного
розвитку національної економіки.
Державні програми соціально-економічного розвитку
та державні цільові програми.
Державне регулювання інституціональних змін у національній економіці, роздержавлення власності та приватизація, управління державними корпоративними
правами.
Прогнозування та державне регулювання окремих
макроекономічних процесів (виробництво, доходи, споживання, інвестиції, інфляція, валютний курс тощо).
Прогнозування та державне регулювання довгострокового економічного розвитку.
Регуляторна політика держави та механізм її реалізації.
Антимонопольна (конкурентна) політика та механізм
її реалізації.

08.00.04 “Економіка та управління підприємствами”
Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
економічні науки.
Наукова спеціальність, яка досліджує теоретикометодологічні, науково-методичні та прикладні засади,
розвиток, тенденції та закономірності функціонування
ринку товарів і послуг, міжнародних економічних відносин, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств,
організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління
підприємством .
Напрями досліджень:
Підприємство як суб’єкт господарювання.

Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.
Зовнішньоекономічна діяльність, зв’язки, товарні потоки
суб’єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення.
Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і
послуг. Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.
Місце і роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.
Економічна безпека підприємницької діяльності.
Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, амортизація; виробнича потужність
підприємства.
Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та шляхи ефективного використання.
Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах.
Виробничо-господарська діяльність підприємства.
Маркетингова та логістична діяльність підприємства.
Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.
Економічні проблеми і механізми ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації виробництва.
Витрати та собівартість продукції.
Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).
Функції і технологія управління підприємством
(менеджмент).
Види планування: стратегічне, тактичне планування й
оперативно-календарне планування, бізнес-планування.
Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств.
Принципи та методи управління підприємством
(менеджменту).
Інформації та комунікації в управлінні підприємством.
Керівництво та лідерство. Організаційна культура.
Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства.
Ефективність управління персоналом на підприємстві.
Прогнозування перспектив технологічного оновлення
підприємств з урахуванням загальних тенденцій науковотехнічного й інноваційного розвитку
Управління підготовки наукових та науковопедагогічних кадрів
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 308;
Тел. (044) 456-53-18;
Електронна адреса: aspirantura_nadu@ukr.net

