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Кафедра політичної аналітики і прогнозування
1. Публічна політика як процес формування державної політики.
2. Інституційне середовище публічної політики.
3. Процеси публічної політики місцевого та регіонального рівнів.
4. Вплив євроінтеграційних прагнень на розвиток публічної сфери в
Україні.
5. Комунікативна складова публічної політики.
6. Регіональний вимір реалізації публічної політики в умовах
демократизації державного управління в Україні.
7. Моделі вироблення публічної політики.
8. Механізми виявлення та узгодження інтересів у публічній
політиці.
9. Специфіка впливу фінансово-промислових груп та корпорацій на
прийняття державно-управлінських рішень.
10. Інститут префектів у системі публічного управління та
адміністрування: досвід Франції для України.
11. Роль груп інтересів у становленні громадянського суспільства в
Україні.
12. Концептуальні засади нової моделі територіальної організації
влади в Україні.
13. Громадське лобіювання як механізм публічної політики.
14. Політичне консультування в процесах прийняття державних
рішень.
15. Технології забезпечення політичної прохідності рішень.
16. Концепції справедливості та проблеми публічної політики.
17. Досвід європейських країн для утвердження публічного
управління в Україні.
18. Толерантність як основа та передумова міжетнічного діалогу.
19. Механізми узгодження інтересів при міжетнічних конфліктах.
20. Синергетична парадигма в методології сучасного управління.
21. Прозорість та відкритість в реалізації державної політики.
22. Депутатська діяльність та її роль в реалізації публічної політики.
23. Етичні засади публічності політичної діяльності.
24. Формування політико-правового поля становлення публічноприватного партнерства в Україні.
25. Модернізація системи публічної влади в контексті процесів її
децентралізації.
26. Публічна політика та особливості управлінської діяльності в
контексті децентралізації влади.
27. Конфлікти в процесах прийняття політико-управлінських рішень.
28. Інституційна структура та механізми взаємодії держави і бізнесу.
29. Інституціоналізація соціальної відповідальності бізнесу як задача
сучасного державного управління.
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30. Взаємодія держави і громадянського суспільства в умовах
деконцентрації і децентралізації управління.
31. Конфлікти у взаємодії органів публічної влади та громадянського
суспільства.
32. Механізми взаємодії держави та недержавних акторів
національного та наднаціонального рівнів.
33. Особливості комунікацій мереж публічної політики.
34. Формування та підтримка механізмів довіри до органів державної
влади.
35. Інформаційно-аналітичний супровід прийняття управлінських
рішень.
36. Механізми формування громадської підтримки суспільних
реформ.
37. Комунікативна компетентність у забезпеченні прийняття
політико-управлінських рішень.
38. Громадський контроль за діяльністю органів публічної влади.
39. Шляхи модернізації публічної влади в контексті розвитку
громадянського суспільства.
40.
Моделі
інформаційно-комунікаційного
забезпечення
ефективності публічного управління.
41. Комунікативна взаємодія органів публічної влади та суспільства.
42. Розробка механізмів впровадження принципів належного
врядування.
43. Особливості становлення соціально відповідального бізнесу в
Україні на сучасному етапі.
44. Політико-правові передумови становлення публічного
управління в Україні.
45. Публічне управління як інструмент реалізації публічної політики.
46. Науково-експертний супровід процесів децентралізації влади і
управління в Україні.
47. Роль державно-управлінської еліти в процесах політичної
модернізації.
48. Інститути громадянського суспільства як суб’єкти публічної
політики і управління.
49. Інституційні аспекти лобіювання публічних інтересів на
парламентському рівні в Україні.
50. Роль громадянського суспільства в процесах становлення
публічного управління в Україні.
Кафедра державного менеджменту
1. Гендерна політика в системі державного управління України:
механізми формування та реалізації.
2. Державно-приватне партнерство як сфера публічної політики.
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3. Механізми взаємодії органів публічної влади (на прикладі
регіону).
Кафедра управління національним господарством
та економічної політики
1. Конституційні засади регулювання економічних відносин в
Україні та інших країнах: порівняльний аналіз.
2. Механізми парламентського регулювання економічних відносин
у системі національного господарства.
3. Розвиток парламентських механізмів управління і контролю в
сфері бюджетно-фінансових відносин.
4. Методи економічного прогнозування та їх застосування в процесі
формування та реалізації державної політики.
5. Механізми формування та реалізації бюджетної політики в
Україні.
6. Бюджетний процес та напрями його вдосконалення в Україні.
7. Зарубіжний досвід середньострокового бюджетного планування
та його впровадження в України.
8. Довгострокове бюджетне прогнозування та його роль у
здійсненні бюджетної політики.
9. Податкове реформування у контексті створення передумов для
економічного зростання.
10. Підвищення ефективності системи податкового адміністрування
в Україні.
11. Бюджетне фінансування науки як засіб реалізації науковотехнічної політики держави.
12. Бюджетні механізми збалансування загальнодержавних і
регіональних інтересів.
13. Реформування системи розрахунково-касового обслуговування
місцевих бюджетів в контексті фіскальної децентралізації.
14. Шляхи вдосконалення програмно-цільового методу бюджетного
фінансування в Україні.
15. Фінансово-економічні механізми державного регулювання
розвитку освіти (охорони здоров’я).
16. Економічні механізми інтеграції науки і освіти в процесі
інноваційної модернізації національної економіки.
17. Управління фінансами державних підприємств (установ) галузі
освіти (охорони здоров’я).
18. Державні механізм формування професійно-кваліфікаційної
збалансованості ринку освітніх послуг в Україні.
19. Економічні передумови запровадження системи страхової
медицини в Україні.
20. Державне регулювання інвестиційних процесів в Україні.
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21. Податкове стимулювання інвестицій у реальний сектор
економіки України.
22. Державні механізми забезпечення економічної безпеки
підприємництва в Україні.
23. Формування державної політики структурної перебудови
промислового комплексу України.
24. Формування і реалізація регіональної промислової політики в
Україні.
25. Державне управління розвитком оборонно-промислового
комплексу України.
26. Державне управління об’єктами стратегічної інфраструктури
національної економіки.
27. Механізми державного управління національним господарством
в особливий період.
28. Механізми фінансування потреб держави в особливий період.
29. Екологічна безпека регіону як складова національної безпеки.
30. Організація управління житловим фондом міста.
31. Інституційні засади розроблення і впровадження регіональних
інвестиційних проектів.
32. Економіко-фінансові механізми регулювання регіональної
спеціалізації.
33. Міжнародна співпраця регіонів в контексті європейської
інтеграції.
34. Механізми фінансування місцевого економічного розвитку в
Україні.
35. Удосконалення регулятивної діяльності місцевих органів
самоврядування.
36. Механізми державного регулювання збалансованості місцевого
ринку праці.
37. Місцеві запозичення як інструмент фінансування соціальноекономічного розвитку міст.
38. Модернізація системи управління місцевим боргом у сучасних
умовах.
39. Механізми залучення та управління кредитами міжнародних
фінансових організацій для реалізації державних і місцевих інвестиційних
проектів.
40. Державна підтримка розвитку регіональних корпоративних
структур в Україні.
41. Державне регулювання електронної комерції в Україні:
пріоритетні завдання та механізми здійснення.
42. Розвиток електронного урядування в контексті формування
інформаційної економіки.
43. Економічні аспекти запровадження електронного урядування в
органах державного управління та місцевого самоврядування.
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44. Реформування системи податкових інструментів підтримки
господарської діяльності: зарубіжний досвід для України.
Кафедра соціальної і гуманітарної політики
1. Публічна політика у сфері соціального розвитку українського
суспільства.
2. Публічна політика щодо розвитку духовного потенціалу України.
3. Особливості публічної політики у сфері соціального захисту
населення.
4. Соціальні інтереси здійснення публічної політики.
5. Взаємозв’язок публічної та соціальної політики в українському
суспільстві.
6. Прогнозування та проектування в публічній політиці та
управлінні в сфері соціогуманітарного розвитку суспільства.
7. Інформаційно-аналітичне забезпечення публічної політики в
соціогуманітарній сфері.
8. Соціальні інститути та соціальні процеси в публічній політиці.
9. Формування національної ідентичності як об’єкт публічної
політики та управління.
10. Людський розвиток в Україні як проблема публічної політики та
управління.
11. Взаємодія держави і громадськості у формуванні й реалізації
державної політики у сфері культури: проблеми та перспективи.
12. Громадські організації як суб’єкти культурної політики в умовах
формування громадянського суспільства в Україні.
Кафедра інформаційної політики та електронного урядування
1. Проблеми та перспективи розвитку інформаційного суспільства в
Україні та світі.
2. Інформаційна політика в умовах розвитку інформаційного
суспільства (тенденції, проблеми, перспективи).
3. Сучасні проблеми та напрями державної інформаційної політики
України.
4. Діяльність підрозділів органів державної влади із забезпечення
доступу до публічної інформації: проблеми функціонування.
5. Механізми забезпечення прозорості і відкритості органів
державної влади та місцевого самоврядування в контексті впровадження
електронного урядування.
6. Розвиток електронної демократії в Україні та світі.
7. Комунікативна політика органів державної влади.
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8. Комунікації в державних інституціях.
9. Комунікації і державно-управлінська діяльність.
10. Комунікативні технології в системі державної служби і служби в
органах місцевого самоврядування.
11. Стан, проблеми та перспективи розвитку електронного
урядування в Україні.
12. Електронне урядування в Україні як новий об’єкт правового
регулювання.
13. Передумови впровадження електронного урядування в світі та в
Україні.
14. Електронне урядування в галузях державного управління
(економіка, фінанси, промисловість, е-комерція, е–парламент, е-юстиція, еосвіта, е-здоров’я тощо – на вибір).
15. Надання адміністративних послуг з використанням сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.
16. Вільна тема (з питань державної інформаційної політики та
електронного урядування).

