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Кафедра державного менеджменту
1. Аналіз запровадження стратегічного управління у центральних
(місцевих, регіональних) органах виконавчої влади в Україні.
2. Аналіз реалізації Стратегії сталого розвитку “Україна 2020”.
3. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого
самоврядування з громадськістю в умовах демократичних перетворень.
4. Відмінності прийняття управлінських рішень у приватних і
публічних організаціях.
5. Вплив органів публічної влади на результативність та
ефективність механізму публічного управління.
6. Впровадження принципу субсидіарності в публічному управлінні
на прикладі розвинутих країн.
7. Горизонтальна та вертикальна координація діяльності органів
влади в наданні публічних послуг.
8. Демократичні інститути в механізмі публічного управління.
9. Забезпечення ефективності публічного адміністрування на
засадах ризик-менеджменту.
10. Запровадження стратегічного управління: досвід розвинутих
країн.
11. Здійснення децентралізації у державному управлінні: досвід
розвинутих країн.
12. Імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС: практичні результати.
13. Інститут префекта в системі публічного управління в країнах ЄС:
досвід для України.
14. Інституційна та лідерська складова ефективності діяльності
публічних адміністрацій в сучасній Україні.
15. Комунікативні моделі управлінських рішень в публічному
адмініструванні.
16. Механізм публічного управління як забезпечення реалізації
цінностей та цілей громади.
17. Моделі оцінювання територіального впливу управлінських
рішень.
18. Модернізація механізмів взаємодії органів публічної влади.
19. Модернізація механізму публічного управління в умовах
децентралізації.
20. Модернізація публічного адміністрування в розвинутих країнах
світу.
21. Організація багаторівневого управління (на прикладі регіону).
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22. Організація надання адміністративних послуг: досвід розвинутих
країн.
23. Оцінювання управлінських рішень у публічному адмініструванні.
24. Прийняття рішень у публічному управлінні.
25. Прийняття управлінських рішень в умовах кризи (на прикладах).
26. Прогнозування та моніторинг в механізмі публічного управління.
27. Проектний менеджмент в системі управління сервісної держави.
28. Реалізація управлінських рішень у публічному адмініструванні
(на прикладах).
29. Система організації надання публічних послуг на регіональному
(місцевому) рівні.
30. Стратегічне планування в механізмі публічного управління.
31. Стратегічне управління на глобальному рівні: досвід
міжнародних організацій (на прикладі МВФ, Світового Банку, ООН,
ОЕСР).
32. Стратегічний розвиток регіону, міста: система управління.
33. Територіальний аспект прийняття рішень в публічному
управлінні.
34. Управління змінами в системі публічного адміністрування.
35. Управління ризиками державно-цільових проектів і програм (на
прикладі програм, що реалізуються на національному, регіональному або
місцевому рівнях).
36. Управління цільовими програмами і проектами (на прикладі
програм, що реалізуються на національному, регіональному або місцевому
рівнях).
37. Управлінські рішення в практиці публічного адміністрування.
Кафедра державознавства і права
1. Права і свободи людини та громадянина: механізми гарантування та
реалізації в Україні та зарубіжних країнах.
2. Конституційно-правові принципи адміністративної процедури в
Україні та зарубіжних країнах.
3. Принцип пропорційності в діяльності публічної адміністрації.
4. Принцип вільного розсуду в діяльності публічної адміністрації.
5. Повноваження публічної адміністрації: правове регулювання, способи
розмежування.
6. Службові відносини в публічному адмініструванні.
7. Інституціоналізація правового статусу державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід.
8. Правові засади становлення і розвитку державної служби в Україні.
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9. Законотворчість в правовій державі: особливості та

механізми в

Україні та зарубіжних країнах.
10. Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації.
Адміністративна юстиція: вітчизняний та зарубіжний досвід.
11. Прокурорський нагляд за діяльністю органів публічної влади в Україні
та зарубіжних країнах.
12. Виконання адміністративних актів:
проблеми
становлення
інституційного забезпечення в Україні.
13. Тлумачення та інтерпретація норм закону в нормотворчості органів
управління.
14. Адміністративні акти: поняття, порядок розробки і прийняття.
15. Нормотворчість органів публічної влади: вітчизняний та зарубіжний
досвід.
16. Оцінка ефективності нормативно-правових актів: вітчизняний та
зарубіжний досвід.
17. Публічне адміністрування в конкретних сферах суспільної
життєдіяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід.

Кафедра державної політики та суспільного розвитку
1. Адаптація досвіду демократичних країн у сфері взаємодії гілок влади
(на вибір).
2. Аналіз взаємозв’язку і взаємодії політичного керівництва і державного
управління.
3. Аналіз державної політики (у конкретних сферах діяльності уряду).
4. Аналіз політичних перетворень в Україні в контексті європейського
досвіду.
5. Аналіз співробітництва України і держав-членів Європейського Союзу
та розроблення рекомендацій щодо його вдосконалення.
6. Аналіз стейкхолдерів у виробленні державної політики.
7. Асоціація з Європейським Союзом та її вплив на державне управління
в Україні.
8. Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського
суспільства.
9. Визначення місця України в субрегіональних інтеграційних процесах.
10. Визначення та обґрунтування геополітичних пріоритетів сучасної
України.
11. Вироблення державної політики (у конкретних сферах діяльності
уряду).
12. Владні інструменти впровадження державної політики.
13. Вплив глобалізаційних процесів на політичний процес в Україні.
14. Гендерний аспект аналізу державної політики.
15. Громадянська активність як фактор і ресурс модернізації України.
16. Демократичний потенціал політичної культури українського
суспільства.
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17. Етико-психологічні засади культури політичного діалогу, консенсусу
та злагоди.
18. Зміст та форми політичної соціалізації управлінців.
19. Інститути громадянського суспільства як суб’єкти вироблення
державної політики.
20. Інституціоналізація аналізу державної політики в Україні.
21. Інституціональний характер соціалізації громадянина у сучасному
суспільстві.
22. Інструменти державної політики.
23. Інформаційно-аналітичне
забезпечення
вироблення
державної
політики.
24. Кадрове забезпечення формування та реалізації державної політики.
25. Комунікативна взаємодія і комунікативні проблеми у політиці.
26. Консолідована демократія та перспективи її досягнення в Україні.
27. Конституційно-правові засади захисту суспільної моралі.
28. Консультації в аналізі державної політики.
29. Концепція формування культури владно-управлінських відносин в
сучасній Україні.
30. Критерії дієвості демократичного правління.
31. Культура і цінності як фактор державного управління.
32. Лідерство як суспільний феномен.
33. Методологія, принципи та пріоритети стратегічного планування в
демократичних країнах.
34. Механізми взаємодії органів державної влади та інститутів
громадянського суспільства.
35. Механізми вироблення та реалізації державної стратегії.
36. Механізми впливу політичних партій на функціонування державної
влади в Україні.
37. Механізми забезпечення легітимності влади в умовах демократичного
процесу
38. Механізми забезпечення прозорості і відкритості у виробленні
державної політики.
39. Механізми лобіювання громадських інтересів на державному
(регіональному чи місцевому рівнях – на вибір).
40. Механізми реалізації громадських ініціатив в процесі формування
державної політики.
41. Механізми реалізації євроінтеграційної стратегії України.
42. Механізми реалізації політичної відповідальності в діяльності органів
державної влади України.
43. Механізми удосконалення владно-управлінських відносин в умовах
політичних змін в Україні.
44. Механізми формування демократичної системи професійних
цінностей політичної еліти в Україні.
45. Механізми формування та реалізації державної політики (у
конкретних сферах діяльності уряду).
46. Міжнародні відносини а контексті геополітичного вибору України.
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47. Моніторинг та оцінювання державної політики (у конкретних сферах
діяльності уряду).
48. Моніторинг та оцінювання державної цільової програми (у
конкретних сферах).
49. Мораль як форма суспільної свідомості: проблеми формування.
50. Моральні цінності у свідомості української молоді (узагальнення
результатів соціологічних опитувань).
51. Морально-етичні засади взаємодії політичних партій, громадських
організацій та рухів.
52. Мотивація участі особистості у виробленні державної політики.
53. Налагодження взаємодії органів державної влади з суб’єктами
громадянського суспільства.
54. Напрями оптимізації стратегічного планування на державному,
регіональному, галузевому рівнях в Україні.
55. Обґрунтування
концептуальних
і
прикладних
аспектів
євроатлантичного напряму української геостратегії.
56. Обґрунтування переваг і прогнозування можливих ризиків
євроінтеграційного курсу України.
57. Оптимізація взаємодії гілок влади в умовах реформування політичної
системи України.
58. Оптимізація взаємодії органів державної влади та громадських
об’єднань.
59. Основні принципи та механізми політико-адміністративного
управління.
60. Основні чинники демократизації політичного життя та побудови
громадянського суспільства в Україні.
61. Особливості здійснення президентської та парламентської форм
державної влади в умовах демократії.
62. Особливості оцінювання державної політики в Україні.
63. Особливості прийняття стратегічних рішень.
64. Особливості стратегічного управління: європейський досвід і Україна.
65. Оцінювання і моніторинг в стратегічному плануванні.
66. Передумови, ознаки і шляхи формування правової держави.
67. Перспективи і шляхи оновлення політичної системи у контексті
політико-адміністративного реформування.
68. Політична ідентичність та шляхи її формування.
69. Політичне прогнозування та його роль у сучасному суспільному
розвитку.
70. Політичний аналіз у структурі прийняття владних рішень.
71. Політичний діалог, спілкування, переговори в теорії і практиці
політичних процесів в Україні.
72. Політичний менеджмент та його роль у вирішенні політичних
конфліктів.
73. Політичні аспекти державної політики.
74. Політичні аспекти державної політики інтеграції України до
Європейського Союзу.
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75. Політичні ризики та впливи в умовах реформування українського
суспільства.
76. Порівняльний аналіз процедур вироблення державної політики в
США, ЄС і Україні.
77. Правові та етичні засади виборчих кампаній: державно-управлінський
аспект.
78. Принципи вироблення альтернативних варіантів політики.
79. Природа, функції і сутність лідерства.
80. Прогнозування тенденцій трансформації політичних інтересів,
цінностей та орієнтацій громадян України.
81. Проектний менеджмент як метод розробки стратегічних планів.
82. Прозорість і відкритість у виробленні державної політики.
83. Протестний потенціал українського суспільства: соціально-політичний
аналіз та прогноз.
84. Процедури аналізу державної політики: європейські та вітчизняні
практики.
85. Реалізація принципів відкритості і прозорості у відносинах органів
державної влади з громадськими організаціями і об’єднаннями.
86. Ресурси державної політики.
87. Ризикогенний потенціал корупції в органах влади України.
88. Розвиток ідеології державотворення в Україні.
89. Розробка методики ціннісних вимірів державної політики і державного
управління в Україні.
90. Розробка та впровадження механізму стримувань і противаг в
контексті політичної реформи в Україні.
91. Середовище вироблення й аналізу політики.
92. Соціально-психологічні виміри феномена демократії.
93. Соціально-психологічні ресурси суспільної злагоди.
94. Соціально-психологічні чинники аналізу державної політики.
95. Соціально-ціннісні засади розвитку національної свідомості
державних службовців України.
96. Соціокультурні аспекти взаємодії громадянського суспільства і
політики.
97. Соціокультурні виміри політики і управління.
98. Стабільність і зміни політичної системи: суспільні ризики і
перспективи.
99. Стан, закономірності й тенденції розвитку масової свідомості та
поведінки населення України.
100. Становлення сучасної політико-управлінської еліти в Україні.
101. Становлення ціннісних параметрів державного управління в
сучасній Україні.
102. Стратегічне й оперативне управління (у різних сферах діяльності).
103. Стратегічне планування і громадянське суспільство.
104. Стратегічне планування на національному рівні: європейський
досвід для України.
105. Стратегічне планування реформ в Україні.
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106. Стратегічне планування як організаційний та аналітичний процес.
107. Суспільні цінності та норми в аналізі державної політики.
108. Суспільно-ціннісні фактори демократизації системи державного
управління в Україні.
109. Сучасний політичний процес у фокусі ризокології.
110. Сучасні механізми здійснення демократичного врядування в
Україні.
111. Сучасні технології та методи стратегічного планування.
112. Сучасні типи ідеології та їх вплив на суспільний розвиток.
113. Технології вироблення й імплементації владних рішень.
114. Технології політико-управлінської діяльності та прийняття
політичних рішень.
115. Технології прийняття державно-політичних рішень.
116. Технології прогнозування суспільно-політичних процесів та впливу
на їх перебіг.
117. Технології реалізації політико-управлінського впливу.
118. Технології розв’язання конфліктних ситуацій у суспільстві та їхня
профілактика.
119. Технології стратегічного управління.
120. Технології формування позитивного іміджу органу державної
влади.
121. Удосконалення
механізмів
вироблення
та
впровадження
управлінських рішень.
122. Управління змінами й стратегічне управління.
123. Управління і самоорганізація: співвідношення і роль у розвитку
суспільства.
124. Управління ризиками у політичних кампаніях.
125. Управлінські послуги як інструменти впровадження державної
політики.
126. Участь громадських організацій у формуванні та реалізації
державної політики
127. Форми взаємодії громадянського суспільства і держави (на
центральному, регіональному, місцевому рівнях).
128. Форми участі громадськості в діяльності влади та прийнятті
державно-політичних рішень.
129. Формування культури громадянськості в сучасній Україні.
130. Формування політичної культури в управлінському середовищі.
131. Формування суспільних цінностей та інтересів середнього класу.
132. Формування та реалізація державної політики в Україні (у
конкретних сферах діяльності уряду).
133. Формування та шляхи впровадження соціально-ціннісних
стандартів політичного життя в Україні.
134. Функції і типологія груп інтересів у державній політиці та їх вплив
на систему державного управління.
135. Ціннісні засади державної політики.
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136. Шляхи вдосконалення адміністративно-територіального устрою
України.
137. Шляхи впровадження морально-ціннісних стандартів суспільного
життя в Україні.
138. Шляхи забезпечення політичної відповідальності в практиці
державного управління в Україні.
139. Шляхи забезпечення політичної нейтральності в діяльності органів
державної влади.
140. Шляхи забезпечення суб’єктності громадсько-політичних об’єднань
у процесі українського державотворення.
141. Шляхи і механізми формування нової генерації політичної еліти
України.
142. Шляхи оптимізації особистісного чинника політики і державного
управління в умовах демократичних змін.
143. Шляхи подолання кризи легітимності влади в Україні.
144. Шляхи реалізації державної політики: досвід, проблеми,
перспективи.
145. Шляхи та механізми залучення громадян до державотворчих
процесів в сучасній Україні.
146. Шляхи та механізми транскордонного співробітництва України з
державами-членами Європейського Союзу.
147. Шляхи формування громадянської поведінки особистості.

Кафедра управління національним господарством
та економічної політики
1. Стратегічні пріоритети трансформації української економіки в
контексті європейської інтеграції.
2. Інноваційні інструменти публічного адміністрування в
економічній сфері: європейський контекст.
3. Механізми формування та реалізації економічної політики (на
прикладі галузей, секторів, комплексів національної економіки).
4. Фіскальна децентралізація як напрям реформування сфери
суспільних фінансів в контексті реалізації Угоди про асоціацію УкраїнаЄС.
5. Інструменти державної політики довгострокового економічного
розвитку України в умовах глобальних зрушень.
6. Проектний менеджмент в управлінні процесами соціальноекономічного розвитку держави.
7. Розвиток механізмів публічного адміністрування в процесі
реформування системи державних закупівель в Україні.
8. Ефективність державного регулювання економіки: критерії
оцінювання та механізми забезпечення в Україні.
9. Економічні аспекти децентралізації надання адміністративних
послуг в Україні.
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10. Державні механізми підвищення конкурентоспроможності
економіки України в умовах глобальних трансформацій.
11. Реформування системи небанківських фінансових посередників у
контексті реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
12. Взаємодія державного та приватного секторів в Європейському
Союзі та Україні: порівняльний аналіз.
13. Формування
стратегії
державної
підтримки
розвитку
інвестиційних процесів в національній економіці.
14. Державна політика залучення прямих іноземних інвестицій в
умовах глобальної конкуренції.
15. Розвиток державно-приватного партнерства в Україні в контексті
реформування бюджетних відносин в Україні.
16. Державна політика у сфері цін і ціноутворення: актуальні
напрями та механізми реалізації.
17. Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в
контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом.
18. Формування державної політики структурної перебудови
промислового комплексу України.
19. Державні механізми сприяння розвитку оборонно-промислового
комплексу України.
20. Бюджетна децентралізація як стратегічний напрям реформування
сфери публічних фінансів.
21. Середньострокове бюджетне прогнозування в системі управління
публічними фінансами.
22. Податкове стимулювання розвитку галузей, секторів, комплексів
національної економіки.
23. Механізми державного регулювання відносин реального і
фінансового секторів України.
24. Механізми забезпечення стабільності фінансової системи в
умовах невизначеності: глобальний та національний контекст.
25. Розвиток механізмів державного регулювання ринку цінних
паперів в Україні в контексті європейського досвіду.
26. Державна політика у сфері реформування системи пенсійного
забезпечення: європейський досвід та вітчизняні реалії.
27. Державні засоби сприяння розвитку інтегрованих корпоративних
структур в Україні.
28. Державне сприяння розвитку соціально-відповідального бізнесу:
світовий досвід і вітчизняна практика господарювання.
29. Реформування податкової системи України в контексті реалізації
Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
30. Державна політика протидії оффшоризації бізнесу: міжнародний
досвід і вітчизняна практика господарювання.
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31. Економічні механізми транскордонного співробітництва в рамках
єврорегіонів.
32. Удосконалення фінансових основ функціонування місцевого
самоврядування в Україні
33. Механізми публічного адміністрування діяльності зарубіжних
ТНК на внутрішньому ринку України.
34. Механізми державного сприяння розвитку стратегічних альянсів
українських і міжнародних компаній.
35. Державна підтримка реалізації проектів українських і
міжнародних корпорацій у високотехнологічних сферах виробництва.
36. Державна інвестиційна політика вирівнювання соціальноекономічного розвитку регіонів.
37. Фінансові ресурси місцевих бюджетів та особливості їх
формування в умовах бюджетної децентралізації
38. Європейський досвід управління інвестиційними проектами і
програмами у публічній сфері.
39. Системне управління державним боргом як нова парадигма
боргової політики держави
40. Розвиток
концесійнихмеханізмів
державно-приватного
партнерства в Україні.
41. Пріоритети і механізми дерегуляційних реформ у сфері
підприємницької діяльності в Україні.
42. Механізми реформування системи управління державних
підприємств в Україні.
43. Формування системи державного контролю за рухом капіталу в
Україні в контексті досвіду країн ЄС.
44. Інтеграція України до ЄС: вимоги щодо конкурентної політики.
45. Ефективність і результативність державної політики (на прикладі
окремого напрямку політики).
46. Методологія моніторингу державної політики (на прикладі певної
проблеми, напр., економічної інтеграції до Європейського Союзу).
47. Вимоги щодо регулювання державних монополій і надання
державної допомоги згідно до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.
48. Економічні аспекти формування і реалізації державної політики в
країнах ЄС та роль економічного аналізу державної політики в цих
процедурах.
49. Неспроможність ринку і підстави для державного втручання в
контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
50. Співробітництво України з ЄС у сфері соціальної політики та
створення рівних можливостей (економічні аспекти аналізу політики)
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Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та
управління містом
Регіональний розвиток
1. Публічна політика у сфері регіонального розвитку: досвід ЄС.
2. Специфіка реалізації територіального управління в Україні в
умовах реформ.
3. Публічна сфера та місцеве самоврядування: порівняльний аналіз
самоврядних територіальних систем.
4. Публічна сфера та місцеве самоврядування: порівняльний аналіз
структур органів публічного управління
5. Організація місцевого самоврядування у міських агломераціях:
європейський досвід для України
6. Організація взаємодії міської ради і районних у місті рад:
порівняльний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду.
7. Формування соціального потенціалу територіальної громади:
євроінтеграційний контекст.
8. Організація діяльності органів місцевого самоврядування на
основі проектного підходу: світовий досвід для України.
9. Організаційні процеси у системі місцевого самоврядування:
світовий досвід для України.
10. Формування об’єднаних територіальних громад в Україні.
11. Демократія та децентралізація влади: новітні підходи до
модернізації політики та управління.
12. Реформування адміністративно-територіального устрою України
як необхідна передумова децентралізації влади.
13. Здійснення децентралізації влади: зарубіжний та вітчизняний
досвід.
14. Децентралізація і роздержавлення влади як засіб підвищення
якості надання державних послуг в Україні.
15. Децентралізація та інноваційні системи надання якісних послуг
населенню – пріоритетні напрями державної політики країн світу.
16. Публічна сфера та місцеве самоврядування: партнерство у
наданні соціальних послуг на місцевому рівні.
17. Інституційне забезпечення державної регіональної політики.
18. Вплив державної регіональної політики України на розвиток
регіону.
19. Регіональна політика ЄС: система пріоритетів та інструментів
розвитку.
20. Інструменти політики регіонального розвитку в Україні та
зарубіжних країнах.
21. Стимулювання розвитку регіонів в Україні та країнах Європи:
порівняльний аспект.
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22. Публічна політика: механізми державного стимулювання
регіонального розвитку.
23. Демократичне врядування: принципи, інструменти, механізми.
24. Організаційно-правові засади діяльності органів місцевої влади
на рівні міста.
25. Програмно-цільовий підхід до розвитку територій.
26. Конкурентоспроможність регіонів та інноваційні кластери.
27. Конкурентоспроможність регіонів України в умовах міжнародної
економічної інтеграції.
28. Управління проектами на регіональному рівні.
29. Сучасні проблеми регіонального розвитку та їх вирішення на
основі проектного підходу.
30. Місцевий
економічний
розвиток:
принципи,
підходи,
інструменти.
31. Комерціоналізація
інновацій
як
інструмент
місцевого
економічного розвитку в Канаді.
32. Використання креативного мислення стимулювання розвитку
територій: світовий досвід.
33. Інструменти та технології регіонального розвитку.
34. Стимулювання розвитку підприємницької діяльності в регіоні.
35. Пріоритетні напрями формування місцевої інвестиційної
політики.
36. Особливості бюджетного планування на місцевому рівні.
37. Формування
місцевих
бюджетів:
порівняльний
аналіз
європейських країн.
38. Стимулювання міжтериторіальної економічної інтеграції.
39. Формування спроможних територіальних громад: досвід
європейських країн та України.
40. Виконання видаткової частини місцевого бюджету: ефективність
і результативність.
41. Управління місцевими фінансовими ресурсами.
42. Партиципаторний бюджет: партнерство і прозорість.
43. Управління природокористуванням та охороною навколишнього
природного середовища на регіональному рівні.
44. Інструменти логістичного управління ресурсами.
45. Логістичне адміністрування на місцевому та регіональному рівні.
46. Планування розвитку територій на місцевому рівні.
47. Розвиток системи територіального планування на регіональному
рівні.
48. Реалізація містобудівних проектів в умовах відкритого
суспільства.
49. Містобудівна політика управління забудовою населеного пункту.
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50. Світові моделі децентралізованого управління: застосування в
умовах України.
51. Можливості застосування елементів концепції New Public
Management i Public Governance в містах України.
52. Передумови та засади New Public Management: європейський
досвід.
53. Моніторинг реалізації регіональних стратегій.
54. Good Governance: соціально відповідальний бізнес у вирішенні
проблем регіонального розвитку.
55. Влада та структури громадянського суспільства в регіоні.
56. Консолідація локальної демократії та розвиток регіональної
політичної культури: правові, соціальні та культурні аспекти.
57. Маркетинг територій: європейський досвід розробки і реалізації
стратегій.
58. Маркетинг та підвищення конкурентоспроможності територій.
59. Брендинг міста.
60. Застосування комплексу маркетингу у публічному управлінні.
61. Складові місцевої політики: сучасний вимір.
62. Місцеве господарювання: досвід зарубіжних країн.
63. Комунальний сектор економіки: особливості управління.
64. Управління проектним циклом територіального проекту: підходи
ЄС.
65. Особливості
управління
інфраструктурним
проектом
територіальної громади.
66. Роль комунальної власності у життєзабезпеченні територіальної
громади.
67. Особливості реалізації права комунальної власності.
68. Шляхи ефективного використання майнового комплексу
територіальної громади.
69. Сучасні механізми управління об’єктами комунальної власності.
70. Лідерство у місцевому управлінні.
71. Лідерство і менеджмент у організації діяльності керівника.
72. Підвищення рівня розвитку інфраструктури як один з пріоритетів
структурної політики ЄС.
73. Місцева інфраструктура як маркетинговий фактор розвитку
територіальної громади.
74. Публічно-приватні партнерства у модернізації інфраструктури:
світовий досвід.
75. Інновації в територіальному управлінні.
76. Формування інноваційних підходів до розвитку територій.
77. Порівняльна
характеристика
стратегічного
планування
територіального розвитку в країнах Євросоюзу та Україні.
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78. Міжнародний досвід стратегічного планування територіального
розвитку.
79. Оперативне планування реалізації стратегій територіального
розвитку.
80. Формування
системи
моніторингу
реалізації
стратегій
територіального розвитку.
81. Світовий досвід регулювання земельних відносин.
82. Напрями реформування земельних відносин в Україні.
83. Формування та розвиток ринку землі в Україні.
84. Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами
територій.
85. Розвиток агломерацій на сучасному етапі: світовий і вітчизняний
досвід.
86. Прогнозування розвитку територій.
87. Антикризове управління на місцевому і регіональному рівні.
88. Логістичне управління місцевими ресурсами та інфраструктурою.
89. Організація надання та управління якістю послуг населенню.
90. Управління іміджем органів влади та зв’язки з громадськістю.
91. Інформаційні та комунікаційні технології в органах влади.
Кафедра соціальної і гуманітарної політики
1. Болонський процес і розбудова спільного освітньо-наукового
простору ЄС і України.
2. Вплив сучасних теорій соціального розвитку на формування
пріоритетів публічного адміністрування.
3. Гендерні квоти в ЄС як інструмент політики недискримінації.
4. Реформа Європейської соціальної моделі в умовах глобалізації.
5. Громадські організації як суб’єкти культурної політики в умовах
формування громадянського суспільства в Україні.
6. Демократичні перетворення в Україні та соціальний розвиток.
7. Євроінтеграційні цілі України в контексті соціального розвитку.
8. Політика демографічного розвитку України і країн-членів ЄС:
порівняльний аналіз.
9. Політика розвитку молодіжного ринку праці України і країнчленів ЄС: порівняльний аналіз.
10. Політика захисту прав дітей України і країн-членів ЄС:
порівняльний аналіз.
11. Демократизація механізмів публічного адміністрування у сфері
соціального розвитку.
12. Еволюція інституту соціальної політики в українській державі.
13. Еволюція міжнародних підходів до управлінської діяльності в
сфері захисту національних меншин.
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14. Європейська соціальна політика забезпечення балансу життя і
праці та її перспективи для України.
15. Європейський досвід участі громадськості в формуванні та
реалізації соціальної політики.
16. Європейські соціальні стандарти і гарантії: можливості та
перспективи застосування досвіду країн Європейського Союзу в Україні.
17. Забезпечення соціальних стандартів і соціальних гарантій в
публічному адмініструванні.
18. Завдання публічного адміністрування щодо забезпечення цілей
розвитку “тисячоліття” для України.
19. Зарубіжний досвід публічного адміністрування в сфері
модернізації системи соціального захисту.
20. Крос-національний аналіз гендерної ситуації в ЄС та в Україні.
21. Механізми публічного адміністрування у забезпеченні сталого
розвитку України.
22. Механізми публічного адміністрування у сфері розвитку
соціального капіталу.
23. Механізми публічного адміністрування у формуванні середнього
класу в Україні
24. Механізми та інструменти європейської співпраці в соціальній
сфері.
25. Міжетнічні відносини як об’єкт публічного адміністрування:
порівняльний аналіз зарубіжного і українського досвіду.
26. Міжнародні стандарти публічного адміністрування у сфері
розвитку державно-церковного діалогу.
27. Міжнародні стандарти соціального діалогу в публічному
адмініструванні.
28. Модернізація соціальної структури регіонів України як проблема
публічного адміністрування.
29. Молодіжна політика України у контексті європейської інтеграції.
30. Національні держави загального добробуту: перетворення
шляхом європейської інтеграції.
31. Національні інтереси України у соціальній сфері як проблема
публічного адміністрування.
32. Основні напрями модернізації управлінських підходів до
співпраці України з українською діаспорою на засадах публічного
адміністрування.
33. Основні напрями публічного адміністрування в сфері
благодійництва.
34. Особливості публічного адміністрування в сфері розвитку
державно-церковних відносин.
35. Особливості публічного адміністрування в сфері розвитку
міжетнічних відносин.
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36. Особливості публічного адміністрування в сфері розвитку
мовних відносин.
37. Перспективи європейської соціальної моделі і можливості її
впровадження в Україні.
38. Політика європейської соціальної інтеграції: єдність в
різноманітті.
39. Політика ЄС і України в сфері зайнятості: порівняльний аналіз.
40. Правові основи соціальної політики ЄС.
41. Пріоритетні
напрями
публічного
адміністрування
в
соціокультурній сфері.
42. Пріоритетні напрями публічного адміністрування в сфері
соціального розвитку України.
43. Проблеми та перспективи єдиної соціальної політики ЄС.
44. Публічна політика та управління зовнішніми міграціями.
45. Публічне адміністрування в сфері благодійницької діяльності:
зарубіжний досвід для України.
46. Публічне адміністрування в сфері розвитку ідентифікаційних
практик в Україні.
47. Публічне адміністрування в сфері соціальних послуг.
48. Публічне адміністрування у сфері забезпечення прав жінок:
міжнародні стандарти, європейські практики, ситуація в Україні.
49. Публічне адміністрування у сфері освіти: досвід ЄС для України.
50. Публічне адміністрування щодо формування умов ефективного
використання людського капіталу в національній економіці.
51. Публічне адміністрування як управлінська діяльність щодо
пом’якшення конфлікту цінностей в українському суспільстві.
52. Реформи публічного адміністрування ЄС у сфері соціального
захисту.
53. Соціальна держава: механізми формування та функціонування в
Європі та Україні.
54. Соціальний аналіз людського розвитку в Україні у контексті
публічного адміністрування.
55. Соціальний аудит в публічному адмініструванні.
56. Соціальний діалог в системі публічного адміністрування:
вітчизняний та зарубіжний досвід.
57. Соціальний портрет політичної еліти в Україні.
58. Соціальний розвиток України в глобалізованому світі.
59. Соціальні реформи в країнах ЄС: досвід для України.
60. Співробітництво з ЄС у сфері соціального захисту.
61. Стратегії державної молодіжної політики в країнах ЄС.
62. Стратегія ЄС з розвитку суспільства знань.
63. Сучасні моделі публічного адміністрування у сфері соціального
розвитку.
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64. Сучасні молодіжні рухи в системі публічного адміністрування.
65. Сучасні стратегії соціального розвитку в публічному управлінні.
66. Трансформація європейської соціальної моделі в умовах викликів
ХХI століття.
67. Українська суспільна думка в системі теоретичних джерел
публічного адміністрування.
68. Формування сучасного ринку праці як пріоритетний напрям
публічного адміністрування в сфері соціального розвитку.
69. Формування в Україні нової системи цінностей як пріоритет
публічного адміністрування.
70. Формування та реалізація стандартів гідної праці в Україні:
державно-управлінський аспект.
71. Ціннісні засади публічного адміністрування ЄС у соціальній
сфері.
72. Шляхи
оптимізації
соціальної
структури
українського
суспільства в системі пріоритетів публічного адміністрування: гендерний
аспект.
Кафедра глобалістики, євроінтеграції
та управління національною безпекою
1. Світовий досвід інформаційно-аналітичного забезпечення
національної безпеки та можливості його використання в Україні.
2. Механізми
інформаційно-аналітичного
забезпечення
національної безпеки України: структура, функції та шляхи
вдосконалення.
3. Світовий досвід стратегічного прогнозування в інтересах
національної безпеки та можливості використання його в Україні.
4. Організаційно-правовий механізм стратегічного прогнозування в
інтересах національної безпеки України: структура, функції та шляхи
вдосконалення.
5. Механізми взаємодії органів державної влади та органів
місцевого самоврядування у контексті забезпечення національної безпеки
та шляхи їх вдосконалення.
6. Взаємодія корпоративної влади і публічного управління в
громадських об’єднаннях у контексті забезпечення національної безпеки.
7. Стан та шляхи вдосконалення співробітництва України з
міжнародними та регіональними безпековими організаціями.
8. Стан та шляхи вдосконалення організаційно-правових засад
формування механізмів планування зовнішньої політики України.
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9. Стан та шляхи вдосконалення організаційно-правових засад
розробки та реалізації державної політики національної безпеки України.
10. Світовий досвід організації демократичного цивільного контролю
за сектором безпеки: досвід для України.
11. Механізм узгодження інтересів людини, суспільства та держави у
процесі забезпечення національної безпеки: структура, функції та шляхи
вдосконалення.
12. Стан та шляхи вдосконалення інформаційного супроводу
реалізації політики національної безпеки України.
13. Державні механізми формування іміджу структур сектору
безпеки України: структура, функції та шляхи вдосконалення.
14. Організація стратегічного планування національною безпекою
України: проблеми та шляхи їх розв’язання.
15. Стан та шляхи вдосконалення організаційно-правових засад
цивільного захисту в Україні.
16. Шляхи вдосконалення механізмів інформаційно-аналітичної
підтримки прийняття державно-управлінських рішень в умовах
надзвичайних ситуацій.
17. Шляхи оптимізації функцій РНБО України у контексті досвіду
інших країни.
18. Національна система моніторингу загроз національній безпеці
України та шляхи її вдосконалення.
19. Глобальне врядування: суть, тенденції розвитку та їх врахування
в державній політиці України.
20. Демографічна ситуація в Європейському Союзі: тенденції
розвитку та врахування їх в Україні.
21. Сучасні тенденції державної служба в державах-членах ЄС:
досвід для України.
22. Дорадчі інституції ЄС: досвід для України.
23. Європейська інтеграція Балканських країн: досвід для України.
24. Європейська інтеграція країн Центральної та Східної Європи:
досвід для України.
25. Екологічна політика країн-членів ЄС: досвід для України.
26. Торгівельні відносини між Україною і ЄС: стан та шляхи
вдосконалення.
27. Європеїзація державного управління азіатських країн: досвід для
України.
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28. Європеїзація державного управління держав-членів ЄС: досвід
для України.
29. Стан та шляхи вдосконалення організаційно-правових засад
європеїзації державного управління України.
30. Стан та шляхи підвищення ефективності європейської політики
сусідства у контексті забезпечення національної безпеки.
31. Стан європейського транскордонного співробітництва та його
вплив на забезпечення національної безпеки України.
32. Кадрова політика центральних та місцевих органів виконавчої
влади в країнах-членах ЄС: досвід для України.
33. Міграційна політика в країнах-членах ЄС: досвід для України.
34. Регіональні диспропорції та регіональна структурна політика ЄС:
досвід для України.
35. Формування ринку праці в ЄС: перспективи для України.
36. Розвиток міжрегіонального співробітництва в ЄС: досвід
України.
37. Системи набору на державну службу в державах-членах ЄС:
досвід для України.
38. Соціальний захист в країнах-членах Європейського Союзу:
досвід для України.
39. Публічна служба в інституціях Європейського Союзу: досвід для
України.
40. Механізми взаємодії органів управління наднаціонального та
національного рівня в ЄС: досвід для України.
41. Формування
загальноєвропейської
системи
управління
міграційними потоками: досвід для України.
42. Стан та шляхи вдосконалення інституційних механізмів впливу
України на прийняття рішень в ЄС.
43. Шляхи оптимізації механізмів імплементації угоди про асоціацію
між Україною та ЄС.
44. Шляхи оптимізації механізмів розвитку галузевої співпраці між
Україною та ЄС.
45. Інституційні засади забезпечення виконання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС: стан та шляхи вдосконалення.
46. Шляхи імплементації принципів права ЄС в українську правову
систему.
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47. Інституційне забезпечення адаптації права України до права ЄС в
контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
48. Цінності, принципи асоціації України та ЄС як основні рушійні
сили реформування системи публічного управління в Україні.
49. Впровадження рішень Суду ЄС в правові системи третіх країн:
досвід для України.
50. Відповідальність країн-членів ЄС за порушення норм права ЄС та
завдані збитки: досвід України.
51. Організаційно-правове забезпечення функціонування простору
вільної торгівлі між ЄС та третіми країнами: досвід для України.
52. Шляхи вдосконалення інституційних механізмів лібералізації
ринку з метою створення простору вільної торгівлі між Україною та ЄС.
53. Правові засади відносин між Україною та ЄС та шляхи їх
вдосконалення.
54. Правове регулювання конкуренції в ЄС: досвід для України.
55. Особливості застосування правових актів ЄС: досвід для України.
56. Тлумачення права ЄС як механізм впровадження його в
національні правові системи: досвід для України.
57. Інструменти стратегічного управління у сфері національної
безпеки України: стан та шляхи вдосконалення.
58. Стан та шляхи вдосконалення дипломатичних інструментів
забезпечення національної безпеки України.
59. Інформаційні інструменти забезпечення національної безпеки
України в умовах міжнародного конфлікту: стан та шляхи вдосконалення.
60. Стан та шляхи вдосконалення механізмів формування
позитивного іміджу структур сектору безпеки України.
Кафедра інформаційної політики та електронного урядування
1. Проблеми та перспективи розвитку інформаційного суспільства в
Україні та світі.
2. Інформаційні стратегії ХХІ століття: світові тенденції та
українські пріоритети.
3. Інформаційна політика в умовах розвитку інформаційного
суспільства: тенденції, проблеми, перспективи.
4. Сучасні проблеми та напрями державної інформаційної політики
України.
5. Діяльність підрозділів органів державної влади із забезпечення
доступу до публічної інформації: проблеми становлення.
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6. Механізми забезпечення прозорості і відкритості органів
державної влади та місцевого самоврядування в контексті впровадження
електронного урядування.
7. Проблеми та перспективи розвитку електронного урядування в
Україні.
8. Електронне урядування в Україні як новий об’єкт правового
регулювання.
9. Передумови впровадження електронного урядування в світі та в
Україні.
10. Електронне урядування в галузях державного управління
(економіка, фінанси, промисловість, е-комерція, е-парламент, е-юстиція, еосвіта, е-здоров’я тощо – на вибір).
11. Надання адміністративних послуг з використанням сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.
12. Розвиток електронної демократії в Україні та світі.
13. Комунікативна політика органів державної влади.
14. Комунікації в державних інституціях.
15. Комунікації і державно-управлінська діяльність.
16. Комунікативні технології в системі державної служби і служби в
органах місцевого самоврядування.
17. Вільна тема (з питань державної інформаційної політики та
електронного урядування).
Кафедра україністики та іноземних мов
1. Стилістичні особливості мови в публічному адмініструванні.
2. Поєднання україно- та іншомовної компетенції як чинник
ефективної комунікації в публічному адмініструванні.
3. Мовно-стилістичні особливості професійного публічного
виступу.
4. Особливості
ефективної
комунікації
в
публічному
адмініструванні (мовний аспект).
5. Особливості
ефективної
комунікації
в
публічному
адмініструванні (психологічний аспект).
6. Нейролінгвістичні аксіоми ефективної комунікації в публічному
адмініструванні.
7. Порівняльний аналіз публічної комунікації Володимира Шандри
та Михайла Саакашвілі.

