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Кафедра державного менеджменту
1. Адміністративна реформа: європейський досвід та механізми його
адаптації до України.
2. Адміністрування в механізмі державного управління: забезпечення
результативності та ефективності функціонування.
3. Аналіз і оцінювання результативності та ефективності механізму
державного управління.
4. Аудит в країнах ЄС: аналіз та можливості застосування в Україні
5. Аудит діяльності центрального органу виконавчої влади України.
6. Використання методу моделювання в управлінській діяльності.
7. Громадські організації та засоби масової інформації в системі
державного управління.
8. Децентралізація повноважень і функцій органів публічної влади в
країнах ЄС: аналіз та можливості адаптації.
9. Ефективність та якість проектного менеджменту (на прикладі
державних проектів).
10. Європейські стандарти управлінської діяльності: впровадження в
Україні.
11. Засади протидії проявам корупції в системі публічного управління.
12. Інститути та інституції державного управління: напрями
модернізації.
13. Комунікативний аспект взаємодії органів державної влади із
інститутами громадянського суспільства.
14. Комунікаційний супровід реформування системи влади в Україні.
15. Корпоративне управління: характерні ознаки в країнах ЄС.
16. Макропланування та програмування в системі державного
управління України.
17. Механізм стратегічного планування розвитку (галузі, сфери
діяльності, регіону, територіальної громади).
18. Механізми антикризового управління (у відповідній сфері
суспільного розвитку).
19. Механізми антикризового управління в європейських країнах:
адаптація досвіду в Україні.
20. Механізми прийняття рішень у державному управлінні.
21. Моделі державно-управлінських рішень.
22. Модернізація державного управління в умовах реалізації Угоди про
асоціацію ЄС і України.
23. Модернізація механізму взаємодії влади та управління
(європейський досвід).
24. Модернізація механізму державного управління в умовах
європейської інтеграції.
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25. Модернізація механізму державного управління регіональним
розвитком.
26. Модернізація механізму прийняття рішень у державному
управлінні.
27. Модернізація організаційної структури механізму державного
управління в умовах децентралізації.
28. Моніторинг і контроль в механізмі державного управління: напрями
забезпечення результативності.
29. Напрями і методи вдосконалення взаємовідносин органів державної
влади.
30. Напрями модернізації інститутів державного управління.
31. Національна складова в державотворенні та модернізації
державного управління.
32. Оптимізація організації праці та управлінської діяльності в органах
державної влади України.
33. Органи виконавчої влади в механізмі державного управління:
напрями реформування.
34. Основні напрями модернізації публічного управління в країнах ЄС:
аналіз та можливості адаптації.
35. Особливості впровадження кластерного підходу в практику
державного управління.
36. Особливості державного управління в країнах ЄС: аналіз сучасних
тенденцій.
37. Особливості здійснення стратегічного планування на центральному,
регіональному та місцевому рівнях.
38. Особливості менеджменту якості в системі державного управління
України.
39. Повноваження та функції глави держави в парламентських і
парламентсько-президентських республіках країн ЄС: досвід для України.
40. Представництво інтересів громадськості у державному управлінні.
41. Прийняття та реалізація управлінських рішень в органах державної
влади України на регіональному рівні.
42. Прийняття управлінських рішень в умовах кризи.
43. Принципи державного управління: реалізація в стратегічних
рішеннях.
44. Публічний аудит: запровадження в Україні.
45. Реалізація прав і свобод людини у функціоналі механізму
державного управління.
46. Реалізація стратегії розвитку України “Стратегія – 2020”: проблеми
та виклики реалізації.
47. Регулювання та вирішення конфліктів у взаємовідносинах органів
державної влади та місцевого самоврядування.
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48. Результативна функціональна структура механізму державного
управління: європейський досвід.
49. Розробка стратегії розвитку (галузі, сфери діяльності, регіону,
територіальної громади).
50.
розвиток у контексті суспільно-економічних проблем ХХІ
століття.
51. Стратегічне планування: європейський досвід та приклад для
України.
52. Стратегічне управління діяльністю центрального органу виконавчої
влади (на прикладі).
53. Сучасні концепції децентралізації: порівняльний аналіз.
54. Сучасні концепції модернізації державного управління: умови
адаптації для України.
55. Сучасні моделі демократичного управління державою: адаптація
досвіду країн ЄС.
56. Територіальний аспект прийняття рішень в державному управлінні.
57. Технології антикризового управління в органах державної влади.
58. Технології прийняття державно-управлінських рішень.
59. Удосконалення
ресурсного
забезпечення
реалізації
цілей
державного управління.
60. Управління змінами в сфері державного управління.
61. Управління проектами в державному управлінні (на прикладах).
62. Форми парламентського контролю в країнах ЄС: досвід для
України.
63. Формування “дерева” цілей в механізмі державного управління та
забезпечення його впровадження.
64. Цільова, функціональна та організаційна структури державного
управління: напрями модернізації.
65. Ціннісно-ситуативне та цільове спрямування державного
управління.
66. Цінності та цілі суспільства – визначальна ланка прийняття
стратегічних рішень.
Кафедра державної служби та кадрової політики
1. Бенчмаркинг інновацій як метод удосконалення системи мотивації в
сфері професійного розвитку державних службовців.
2. Вдосконалення механізмів управління персоналом органів державної
влади і місцевого самоврядування.
3. Взаємовідносини керівника та підлеглого: етичний аспект.
4. Відповідальність державних службовців: поняття, види і механізми
реалізації.
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5. Визначення ключових компетентностей як системи вимог до
претендента на посаду державного службовця.
6. Вплив процесів глобалізації на удосконалення інституту державної
служби.
7. Демотивація професійної діяльності державних службовців: сутність,
причини, шляхи подолання.
8. Демократизація державної служби в Україні в сучасних умовах
соціально-економічного розвитку.
9. Демократичні стандарти державної служби: нові підходи державного
менеджменту.
10. Державна служба як публічно-правовий інститут.
11. Еволюційні етапи становлення та розвитку державної служби в
країнах-членах ЄС.
12. Ефективний інструментарій формування іміджу керівника органу
державної влади.
13. Ефективність комунікативної взаємодії державних службовців.
14. Етика державного службовця: сутність та особливості реалізації.
15. Етичні аспекти взаємовідносин в колективах державних службовців.
16. Етичні засади публічного адміністрування: зарубіжний та
вітчизняний досвід.
17. Етичні кодекси в державному управлінні: принципи, норми та
механізми впровадження.
18. Етичні кодекси в публічному адмініструванні: кращі зарубіжні та
вітчизняні практики.
19. Етичні стандарти діяльності державних службовців у державахучасницях ЄС в контексті реформування державної служби в Україні.
20. Європейська державна служба: між традицією та реформуванням.
21. Законодавче забезпечення державної служби України та шляхи його
удосконалення.
22. Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих
кандидатів для відбору на державну службу.
23. Заохочення, формування та збереження ефективної робочої сили в
управлінні людськими ресурсами на державній службі.
24. Зарубіжний досвід у запобіганні та протидії корупції у сфері
державної служби.
25. Застосування методів проектного менеджменту у сфері державної
служби.
26. Західноєвропейський досвід розвитку державної служби.
27. Імідж державного службовця в українському суспільстві.
28. Імідж діяльності сучасного керівника на державній службі: моделі та
стратегії.
29. Імідж ефективного керівника органу державної влади: моделі та
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стратегії реалізації.
30. Імідж жінки як ефективного керівника і лідера на державній службі:
специфіка формування.
31. Імідж чоловіка як ефективного керівника і лідера на державній
службі: специфіка формування.
32. Інвестиційно-інноваційна діяльність державних службовців як засіб
подолання кризи державним органом.
33. Індивідуалізація і самоосвітня мотивація державних службовців.
34. Інноваційна модель формування переліку вакантних посад,
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
35. Інноваційний підхід до оптимізації державної служби.
36. Інституціональні конфлікти на державній службі та сучасні
технології їх розв’язання.
37. Інструменти адаптації досвіду управління персоналом в
недержавних організаціях до умов державної служби.
38. Інструменти позиціонування та репозиціонування діяльності
керівника органу державної влади.
39. Інформаційна відкритість на державній службі та її вплив на
ефективність функціонування державного управління.
40. Інформаційно-аналітична діяльність керівника як засіб підвищення
якості державно-управлінських рішень.
41. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності кадрових служб
органів державної влади.
42. Історія становлення та розвитку державної служби в незалежній
Україні.
43. Кадрова безпека як механізм забезпечення сталого розвитку
суспільства.
44. Кадрова інформація: правові основи збору, аналізу, збереження та
використання даних на державній службі.
45. Кадрова політика в центральних органах виконавчої влади України.
46. Кадрова політика держави в умовах глобалізації.
47. Кадрова політика держави та механізми її реалізації в сучасних
умовах суспільного розвитку.
48. Кадрова політика та кадрова робота в системі державної служби та в
державних організаціях.
49. Кадрова політика як соціальне явище: поняття, структура функції.
50. Кадрове забезпечення основних сфер життєдіяльності держави.
51. Кадрове планування у системі державної служби: поняття,
структура, функції.
52. Кадровий аудит на державній службі: сутність, методи, інструменти.
53. Кадровий контроль в системі державної служби.
54. Кадровий потенціал державної служби та його роль у забезпеченні
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стратегічної стабільності держави.
55. Кадровий потенціал системи держаного управління та місцевого
самоврядування.
56. Кадрові процеси в державному управлінні України.
57. Кадрові технології державної служби: зміст, функції, стратегії.
58. Кар’єра і кар’єрні стратегії на державній службі: теоретикоконцептуальні основи.
59. Категорії державної служби в Україні: поняття та типологія.
60. Керівні кадри та лідерство на державній службі.
61. Компетентністний
підхід
до
формування
професійнокваліфікаційних характеристик державних службовців.
62. Комунікативні механізми прийняття управлінських рішень
керівником державної інституції.
63. Консенсус як оптимальна форма вирішення конфліктів в системі
державної служби.
64. Контроль та моніторинг у діяльності персоналу органів державної
влади.
65. Конфлікт інтересів на публічній службі: зарубіжний досвід та шляхи
подолання в Україні.
66. Концептуальні підходи до управління персоналом у системі органів
державної влади.
67. Корпоративний імідж персоналу органів державної влади.
68. Культура праці державного службовця як фактор розвитку
службової кар’єри.
69. Лідерство у державному управлінні.
70. Люстрація як механізм трансформації корпусу державних
службовців: український і зарубіжний досвід.
71. Люстрація державних службовців в Україні: сутність, зміст,
механізми реалізації.
72. Методи і критерії оцінки професіоналізму на державній службі.
73. Методи прийняття кадрових рішень на державній службі.
74. Методика і технологія формування та підтримання іміджу керівника
органу державної влади
75. Методика оцінки індивідуальних та агрегованих рис персоналу
органів державної влади.
76. Методика оцінювання суспільного ефекту від надання послуг
органом влади: в [певній] сфері/секторі управління.
77. Методологія аналізу кадрових процесів та кадрових відносин у
системі державного управління.
78. Механізм управління плинністю кадрів в системі державної служби
України.
79. Механізми визначення потреби в кадрах та формування кадрового
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резерву на державній службі.
80. Механізми забезпечення очікуваної відповідності кандидатів
вакантним посадам на державній службі.
81. Механізми запровадження етичних цінностей у діяльність
державних службовців: зарубіжний досвід та його реалізація в Україні.
82. Механізми кадрового менеджменту в кризових ситуаціях.
83. Механізми контролю управлінської діяльності в сфері державного
управління.
84. Механізми модернізації державного управління в умовах
глобалізації.
85. Механізми підтримки етичного клімату на державній службі.
86. Механізми реалізації кадрового аудиту у діяльності органів
державної влади.
87. Механізми реалізації сучасних кадрових технологій в системі
управління персоналом органів державної влади.
88. Механізми
соціальної
взаємодії
державної
служби
та
громадянського суспільства.
89. Механізми управління організаційною поведінкою державних
службовців.
90. Механізми утворення та організаційно-правові засади діяльності
дисциплінарних комісій. Порядок службового розслідування в органах
державної влади.
91. Механізми формування системи кадрового резерву на державній
службі.
92. Місце та роль кадрових служб в системі управління персоналом
органів державної влади.
93. Моделі оцінювання управлінської діяльності керівника державних
інституцій.
94. Модель адміністративного простору Європейського Союзу як
інструмента модернізації державної служби України.
95. Модель оцінки професіоналізму державних службовців.
96. Модель професійних компетенцій працівника органу виконавчої
влади.
97. Модернізація системи підготовки та залучення молоді до державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування.
98. Модернізація системи управління персоналом на державній службі.
99. Моніторинг кадрового потенціалу органів державної влади.
100. Моніторинг стану кадрового складу та кадрових процесів
державної служби.
101. Моральні складові лідерства в публічному адмініструванні.
102. Морально-етичні відносини в системі державної служби.
103. Мотивація та стимулювання в системі державної служби.
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104. Надання якісних адміністративних та соціальних послуг як
невід’ємна складова позитивного іміджу державної служби.
105. Напрями удосконалення моделі кадрового менеджменту в
сучасних умовах суспільного розвитку.
106. Національне агентство України з питань державної служби:
правовий статус, функції та повноваження.
107. Нові підходи до елітизації кадрів у системі державної служби.
108. Образ державної служби в українському суспільстві: проблеми та
механізми формування.
109. Оптимізація системи державного регулювання підприємницької
діяльності із залученням представників бізнес-асоціацій та інших об’єднань
підприємців.
110. Організаційна культура діяльності державних службовців.
111. Організаційна культура і кадрове забезпечення державної служби.
112. Організаційно-правові аспекти адаптації державної служби до
стандартів публічної служби в державах-учасницях ЄС,
113. Організаційно-правові засади кадрової ротації у державному
управлінні.
114. Організаційно-управлінські конфлікти в діяльності персоналу
органів державної влади.
115. Організація добору і відбору персоналу в сфері державної служби.
116. Організація ефективної роботи служб управління персоналом
органів державної влади.
117. Організація зворотного зв’язку державних службовців, громадян і
інститутів громадянського суспільства.
118. Організація методологічного забезпечення системи безперервного
навчання кадрів: нові підходи.
119. Основні етапи проходження державної служби: вітчизняний і
зарубіжний досвід.
120. Основні етичні принципи належного врядування та їх
впровадження в практику державної служби України.
121. Основні концепції бюрократії та сучасні тенденції розвитку
державної служби.
122. Основні критерії оцінки ефективності роботи служби управління
персоналом.
123. Основні методи кадрового планування в органах державної влади.
124. Основні моделі аналітичної діяльності персоналу органів державної
влади.
125. Основні моделі та стратегії організаційної поведінки державних
службовців в умовах модернізації.
126. Основні моделі формування позитивного іміджу державних
службовців.
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127. Основні тенденції розвитку інституту державної служби за
кордоном.
128. Основні форми мотивації персоналу в системі державної служби.
129. Особистість державного службовця як визначальний фактор у
формуванні та реалізації державної кадрової політики.
130. Особливості діяльності державних службовців в умовах
глобалізації.
131. Особливості реалізації кадрової політики в сучасних умовах
суспільного розвитку України.
132. Особливості розвитку інституту державної служби в умовах
сучасних модернізаційних процесів.
133. Особливості формування кадрової політики в центральних
органах виконавчої влади.
134. Оцінка ефективності іміджевого впливу державних службовців за
допомогою опитування громадської думки.
135. Оцінка персоналу органів державної влади та кадровий потенціал
організації.
136. Оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління:
зарубіжний досвід.
137. Оцінювання результативності та ефективності державноуправлінської діяльності.
138. Оцінювання управлінської діяльності керівника в сфері
державного управління.
139. Очищення державної влади в Україні та її вплив на трансформацію
корпусу державних службовців.
140. Підвищення професіоналізму та визначення ділових якостей
державних службовців.
141. Планування персоналу згідно з потребами системи державної
служби в людських ресурсах.
142. Планування та розроблення кадрової політики держави.
143. Портрет сильного та слабкого керівника на державній службі: їх
іміджевий потенціал.
144. Посади державної служби: класифікація та критерії віднесення.
145. Правові основи управління процесом проходження державної
служби.
146. Правові основи формування професійного персоналу органів
державної влади.
147. Правовий статус державного службовця в Україні та його основні
компоненти.
148. Правовий режим державної служби в Україні та державахучасницях ЄС.
149. Принципи та методи управління в системі державної служби.
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150. Проблеми реформування державного апарату: організаційноуправлінський аспект.
151. Проектування паспорта посади державного службовця як
інструмента управління персоналом в органі влади.
152. Професійна компетентність кадрового корпусу державної служби
як необхідна умова її ефективності.
153. Професійна культура державних службовців: принципи та
механізми її формування.
154. Професійна орієнтація в системі управління персоналом органів
державної влади.
155. Професійне самовизначення людини як об’єкт управління.
156. Професійно-кадрова система державного управління.
157. Професійно-кваліфікаційний та професійно-посадовий розвиток
персоналу державної служби.
158. Професіоналізація державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування.
159. Професіоналізація кадрів вищого корпусу державної служби.
160. Професіоналізація персоналу органів державної влади
161. Профілактика конфліктів на державній службі: підходи, моделі,
стратегії.
162. Публічна та державна політика як цілеформуючий чинник
професійної діяльності державного апарату.
163. Раціональна бюрократія та “новий державний менеджмент” у
системі державної служби України.
164. Реалізація принципів відкритості та прозорості у діяльності органів
державної влади України.
165. Реалізація професійно-особистісних можливостей та здібностей
кадрів державної служби.
166. Регламентація професійної службової діяльності державних
службовців.
167. Реформаційні процеси у системі державної служби: вітчизняний та
зарубіжний досвід.
168. Реформування державної служби як соціальний процес.
169. Розмежування політичних посад і посад державних службовців в
органах державної влади України.
170. Розмежування посад в органах державної влади, у частині
виокремлення посад державних службовців та працівників, що виконують
допоміжні функції (функції з обслуговування).
171. Розроблення змісту компетентностей керівників в системі
державної служби у певній сфері управління.
172. Розробка корпоративного стандарту управління проектами для
державної служби.
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173. Розробка методів оцінки ефективності професійної діяльності
державних службовців.
174. Розробка прогнозної оптимізації складу кадрового резерву
державної служби.
175. Розробка стратегій ефективних комунікацій органів державної
влади в управлінні кризами та ризиками.
176. Розроблення системної моделі залучення молоді, відбору та
селекції кадрів до державної служби і служби в органах місцевого
самоврядування.
177. Розроблення Типової посадової інструкції державного службовця
на засадах європейських традицій.
178. Роль засобів масової інформації у створенні ефективного іміджу
державної служби.
179. Роль і місце контролю в системі державної служби України.
180. Роль іміджу посадової особи, державного службовця в сучасних
умовах реалізації державного управління.
181. Роль органів виконавчої влади у забезпеченні законності в
державному управлінні.
182. Ротація державних службовців та їх професійного навчання і
формування резерву в стратегічному управлінні персоналом.
183. Самопрезентація керівника органу державної влади: сучасні
методики та перспективні практики.
184. Самопрезентація як комплексна технологія формування іміджу
державних службовців.
185. Самоуправління та його вплив на кар’єру державних службовців.
186. Світові моделі публічної служби.
187. Синтез демократичних технологій і механізмів контролю за
результативністю, ефективністю та продуктивністю діяльності персоналу
органів державної влади.
188. Система посад на державній службі та принципи посадового
зростання: вітчизняний та зарубіжний досвід.
189. Система професійного навчання кадрів у державах-учасницях ЄС.
190. Система управління кадрами державної служби у зарубіжних
країнах.
191. Система управління персоналом на державній службі.
192. Службовий контракт на державній службі європейських держав.
193. Службовий контракт та адміністративні регламенти як основа
професійної службової діяльності державних службовців.
194. Соціальна рента державних службовців: складові, функції та
засоби.
195. Соціальний і правовий захист державних службовців в Україні.
196. Соціальні стереотипи та установки як фактор формування іміджу
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керівника органу державної влади.
197. Соціально-управлінські механізми боротьби з корупцією на
державній службі.
198. Стан та перспективні напрямки реалізації державної кадрової
політики в Україні.
199. Становлення професійної культури державних службовців в
сучасних умовах суспільного розвитку.
200. Становлення та розвиток органів управління державною службою в
Україні.
201. Створення дієвої моделі мотивації як складової кадрової політики в
державному управлінні.
202. Створення засобів діагностики рівня відповідності претендента на
посаду державного службовця професійно-кваліфікаційній характеристиці
посади.
203. Створення класифікаторів предмету діяльності державних
службовців для розбудови бази знань електронних послуг населенню.
204. Стратегії і тактики побудови іміджу керівника на державній службі.
205. Стратегії формування та реалізації іміджевих стратегій у діяльності
персоналу органів державної влади.
206. Стратегічне управління персоналом органів державної влади.
207. Стратегія розвитку державної кадрової політики на шляху України
до ЄС.
208. Сучасний імідж ефективного керівника органу державної влади та
стратегії його побудови.
209. Сучасні організаційні підходи до ефективної роботи кадрових
служб в Україні.
210. Інноваційні методики прийняття оптимальних кадрових рішень у
державному управлінні.
211. Сучасні методики визначення потреб у персоналі органів державної
влади.
212. Сучасні методики оцінки ефективності державної служби.
213. Сучасні пріоритети державної кадрової політики в Україні.
214. Сучасні стратегії кадрового забезпечення державної служби.
215. Сучасні тенденції розвитку державної служби у зарубіжних
країнах.
216. Сучасні технології оцінки персоналу органів державної влади.
217. Технології антикризового управління в органах державної влади.
218. Технології ризикової комунікації в діяльності персоналу органів
державної влади.
219. Технологія розроблення та прийняття кадрових рішень у діяльності
органів державної влади.
220. Технологія управління кар’єрою державних службовців: принципи,
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механізми стратегії.
221. Типи іміджів державних службовців та технології їх формування.
222. Трансформація знанієвої компоненти профіля компетентності
державного службовця з урахуванням розвитку системи надання
адміністративних / управлінських послуг.
223. Удосконалення чинного законодавства про державну службу.
Новації законопроекту “Про державну службу”, розробленого Національним
агентством України з питань державної служби в 2014 році.
224. Удосконалення форм і методів кадрової роботи в органах
виконавчої влади.
225. Удосконалення форм і методів професіоналізації служби в органах
виконавчої влади для підготовки сучасного управлінця.
226. Управління державною службою як діяльність спеціально
створених органів державної влади та служб персоналу.
227. Управління кар’єрою державних службовців: основні критерії
просування.
228. Управління конфліктними ситуаціями на державній службі.
229. Управління людським капіталом та кадровим потенціалом на
державній службі.
230. Управління організаційною поведінкою державних службовців.
231. Управління персоналом в системі державної кадрової політики.
232. Управління персоналом державної служби: принципи, концепції,
моделі.
233. Управління персоналом як сфера професійної діяльності.
234. Управління ризиками в системі державної служби.
235. Управлінське консультування органів державної влади.
236. Управління ризиками в кадровій діяльності.
237. Формування команди проекту в державних інституціях.
238. Формування культури державної служби в системі підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації.
239. Формування професійної культури та сталого позитивного іміджу
кадрів центральних (місцевих) органів виконавчої влади.
240. Формування профілю посади на основі стратегічних і поточних
цілей органу державної влади.
241. Формування ресурсного забезпечення реалізації цілей державного
управління.
242. Формування системи управління ефективністю на державній
службі.
243. Функції іміджменту сучасного керівника органу державної влади:
ціннісний та технологічний аспект.
244. Цілісність державної служби в системі публічного управління
України.
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245. Шляхи зняття інформаційного стресу в управлінській діяльності
керівника.
246. Шляхи подолання організаційних конфліктів в державних
інституціях.
247. Шляхи попередження клієнтелізму в кадровій політиці державної
служби як чинники люстрації.
248. Шляхи запобігання та протидії корупційним проявам у державній
службі.
249. Шляхи формування позитивної репутації керівника органу
державної влади.
250. Щорічне оцінювання державного службовця.
Кафедра філософії, теорії та історії державного управління
1. Роль президента в сучасних системах державного управління.
2. Реалізація повноважень Президента України як гаранта державного
суверенітету України.
3. Взаємодія органів державного управління з органами місцевого
самоврядування: теоретико-методологічний аспект.
4. Роль парламенту в системі державного управління.
5. Парламент як інститут забезпечення ефективності державного
управління.
6. Основні напрями адміністративної реформи в Україні та механізми
їх реалізації.
7. Адміністративна реформа: європейський досвід та механізми його
адаптації до вітчизняних реалій.
8. Системи державного управління країн Європейського Союзу: досвід
для України.
9. Оцінювання ефективності державного управління: основні підходи
та моделі.
10. Організаційно-адміністративний механізм державного управління.
11. Державне управління та місцеве самоуправління: особливості
статусно-функціональної взаємодії.
12. Протидія корупції як критерій ефективності державного управління.
13. Консультативно-дорадчі органи при Президентові України:
структура, функції та взаємодія з суспільством.
14. Консультативно-дорадчі та допоміжні органи Кабінету Міністрів
України як механізм залучення громадськості до прийняття державноуправлінських рішень.
15. Ефективність державного управління: теоретико-методологічний
аспект.
16. Управління конфліктами в державному управлінні.
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17. Державне управління України в умовах модернізації.
18. Управлінська культура та культура управління: українські традиції і
сучасний досвід.
19. Лобізм в органах законодавчої і виконавчої влади в Україні:
суб’єкти, технології, проблеми та перспективи.
20. Механізми забезпечення ефективності державного управління
України: критерії, показники, процедури.
21. Напрями і методи взаємодії управлінської еліти з бізнес
структурами на регіональному рівні.
22. Державно-управлінська
діяльність:
теоретико-методологічний
аналіз.
23. Формування механізмів мотивації у державному управлінні.
24. Адаптація європейських моделей державного менеджменту в
Україні.
25. Вибори як механізм взаємодії суспільства та влади: світовий досвід
для України.
26. Механізми вироблення стратегії суспільних реформ: зарубіжний
досвід для України.
27. Удосконалення системи державного контролю в Україні.
28. Владно-громадські консультації на регіональному (місцевому) рівні.
29. Впровадження інноваційних механізмів державно-громадської
взаємодії в Україні.
30. Впровадження корпоративного підходу до управління суспільним
розвитком на регіональному (місцевому) рівні.
31. Державне регулювання процесів надання публічних послуг (на
прикладі галузі або території).
32. Державно-управлінські механізми реалізації суспільних реформ в
Україні.
33. Забезпечення суспільної безпеки: державно-управлінський аспект.
34. Механізми оцінювання суспільної ефективності діяльності
державних органів в Україні.
35. Застосування краудсорсингу для залучення громадян до вирішення
проблем державного (місцевого) управління.
36. Комунікативні аспекти здійснення суспільних реформ: зарубіжний
досвід для України.
37. Механізми управління людськими ресурсами на засадах відкритого
урядування.
38. Модернізація судової влади в умовах інформаційного суспільства.
39. Напрями адміністративної реформи у контексті запобігання та
протидії корупції.
40. Напрями реформування державного управління в умовах
становлення інформаційного суспільства в Україні.
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41. Перспективи впровадження концепції відкритого урядування в
Україні.
42. Підходи та методи участі громадянського суспільства у запобіганні
та протидії корупції в Україні.
43. Політичне забезпечення суспільних реформ в Україні.
44. Реалізація мережевого підходу в системі відкритого урядування в
Україні.
45. Розвиток механізмів державно-громадських консультацій з питань
формування та реалізації державної політики в Україні.
46. Розвиток механізмів децентралізації державного управління:
зарубіжний досвід для України.
47. Розвиток судової системи у контексті забезпечення прав і свобод
людини.
48. Роль управлінської еліти в інноваційному розвитку суспільства.
49. Стратегічне планування розвитку країни, галузі, території на основі
показників людського розвитку.
50. Суспільний контроль за діяльністю органів державної влади.
51. Удосконалення взаємодії між інститутами публічного управління на
регіональному рівні як чинник суспільного розвитку.
52. Удосконалення виборчої системи в контексті забезпечення розвитку
суспільства.
53. Удосконалення підходів та методів прийняття управлінських рішень
вищого державного рівня в Україні.
54. Формування соціальної бази суспільних реформ в Україні.
55. Ціннісні засади державного управління та державотворення на
сучасному етапі.
56. Історія формування інститутів парламентаризму в контексті
становлення сучасного громадянського суспільства в Україні.
57. Геополітичний фактор розбудови сучасної української державності.
58. Протидія корупції в системі державного управління: теоретикометодологічний аспект.
59. Формування громадянського суспільства в Україні як чинник
розвитку системи державного управління.
60. Закони та право як соціальна технологія державного управління:
теоретико-методологічний аспект.
61. Етнокультурні та історичні підвалини формування сучасної
української державності.
62. Вплив політичного фактору на функціонування системи державного
управління: теоретико-методологічний аспект.
63. Теоретико-методологічні
засади
державного
регулювання
підприємницької діяльності в сучасній Україні.
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64. Особливості державного управління України в умовах переходу до
постіндустріального суспільства.
65. Історичні та соціально-культурні чинники становлення традицій
демократичного врядування в Україні.
66. Інститут законодавчої влади як чинник формування громадянського
суспільства в Україні.
67. Формування механізмів взаємодії громадянського суспільства та
системи державного управління в сучасній Україні: теоретикометодологічний аспект.
68. Законодавче забезпечення державної політики: теоретикометодологічний аспект.
69. Місце та роль науково-методологічного забезпечення державноуправлінської діяльності.
70. Вплив теоретичних поглядів М.Грушевського на формування
сучасної української державності.
71. Влада та владні відносини як предмет наукового дослідження:
теоретико-методологічний аспект.
72. Становлення законодавчо-правового регулювання суспільних
процесів: історичний аспект.
73. Проблеми та перспективи розвитку України в умовах
постіндустріального суспільства.
74. Формування інформаційного суспільства в Україні: проблеми та
перспективи.
75. Особливості розвитку державного управління України в умовах
глобалізації.
76. Євроатлантичний вибір України: проблеми та перспективи.
77. Історичні типи демократії та їх роль в державотворчих процесах.
78. Традиції демократичного врядування в історії України.
79. Ідеологія в системі державотворення: стан, проблеми, тенденції
розвитку.
80. Національна ідея та національний інтерес в умовах сучасного етапу
державотворення.
81. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні.
82. Демократичне врядування та механізми його реалізації: вітчизняний
та європейський досвід.
83. Проблеми та перспективи формування державної ідеології в
Україні.
84. Проблеми формування національної ідеї: вітчизняний та зарубіжний
досвід.
85. Соціально-політичні методи державного управління: проблеми та
напрями практичного використання.
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86. Механізми реалізації зв’язків із громадськістю у державному
управлінні.
87. Теоретико-методологічні засади формування належного державного
управління.
88. Механізми формування позитивного іміджу органів державної
влади України.
89. Теоретико-методологічні засади формування позитивного образу
державно-управлінських інститутів.
90. Державне управління в умовах європейської інтеграції.
91. Механізми реалізації державного управління в умовах глобалізації.
92. Глобалізаційні виклики суспільного розвитку: теоретикометодологічний аналіз.
93. Стратегічні комунікації у діяльності органів державної влади:
теоретико-методологічні засади.
94. Шляхи оптимізації системи державного управління в умовах
глобалізації.
95. Стратегічне управління у діяльності органів державної влади:
теоретико-методологічні засади.
96. Впровадження технологій державного менеджменту в Україні:
проблеми та перспективи.
97. Стратегічне планування у діяльності органів державної влади:
теоретико-методологічні засади.
98. Бренд держави: методологія та технологія його формування в
сучасних умовах суспільного розвитку.
99. Технологія державного управління: теоретико-методологічний
аналіз.
100. Наука як інструмент суспільного розвитку.
101. Механізми демократизації системи державного управління в
сучасних умовах суспільного розвитку.
102. Механізми формування сильної держави в Україні.
103. Співвідношення ідеології, технології та стилю державного
управління.
104. Роль моделювання в державному управлінні.
105. Застосування методів системного аналізу при прийнятті
державно-управлінських рішень.
106. Демократичні тенденції розвитку в Україні.
107. Взаємодія громадянського суспільства та системи державного
управління: суперечності та перспективи їх розв’язання в умовах сучасної
України.
108. Публічне адміністрування та механізми його реалізації:
зарубіжний і вітчизняний досвід.
109. Розвиток морально-етичних методів у державному управлінні.
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110. Основні принципи та механізми реалізації належного врядування
та їх впровадження в практику державного управління України.
111. Регламентація у державному управлінні: принципи, норми та
механізми впровадження.
112. Сучасні моделі публічного адміністрування: кращі зарубіжні та
вітчизняні практики, їх реалізації.
113. Застосування досвіду демократизації публічного адміністрування
країн ЄС в практику вітчизняного державотворення.
114. Демократичні стандарти функціонування державних інститутів в
країнах ЄС в контексті реформування державного управління України.
115. Довіра до влади як інструмент оптимізації державного
управління.
116. Публічне лідерство як засіб розвитку державного управління.
117. Ефективність
адміністративного
управління:
принципи,
механізми та критерії.
118. Оцінка ефективності адміністративного управління на прикладі
конкретних органів державного/муніципального управління.
119. Оцінка якості адміністративного управління на прикладі
конкретних органів державного/муніципального управління.
120. Проблеми та напрями зміни філософії влади в Україні.
121. Національні інтереси та їх роль у сучасних державноуправлінських процесах.
122. Європейська модель якості управління як інструмент
організаційного розвитку органів державної влади України.
123. Концепція ощадливого менеджменту в системі державного
управління.
124. Внутрішній аудит організаційної культури в державній установі.
125. Інструментальний підхід до розробки програми організаційного
розвитку.
126. Вплив духовно-ціннісної системи суспільства на розвиток
державного управління і державної політики.
127. Базова система цінностей як чинник розбудови Української
держави.
128. Політико-правові
засади
впровадження
принципів
демократичного врядування в державному управлінні України: проблеми та
перспективи.
129. Інституційні механізми врядування в країнах сталої демократії:
досвід для України.
130. Реформування системи державного управління в Україні на
засадах європейських стандартів демократичного врядування: проблеми та
перспективи.
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Кафедра державознавства і права
Правове забезпечення демократичного розвитку інститутів держави:
стан, перспективи, шляхи вдосконалення
1. Конституційний лад в Україні: становлення та розвиток.
2. Правове регулювання виборчого процесу в Україні.
3. Правове регулювання всеукраїнських та місцевих референдумів в
Україні.
4. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини та
громадянина в Україні.
5. Організаційно-правові гарантії прав і свобод людини та
громадянина: вітчизняний та зарубіжний досвід.
6. Глава держави: статус, компетенція, місце в системі органів
публічної влади.
7. Президент України: статус, взаємовідносини з органами державного
управління.
8. Становлення і розвиток парламентаризму в Україні в контексті
зарубіжного досвіду.
9. Верховна Рада України як представницький і законодавчий орган
держави.
10. Вплив Верховної Ради України на здійснення державного
управління.
11. Законотворчий процес в Україні: сутність, основні етапи.
Законотворча діяльність в Україні.
12. Виконавча влади як складова державної влади: сутність, суб’єкти
здійснення, функції.
13. Правовий статус Кабінету Міністрів України.
14. Урядова нормотворчість: вітчизняний та зарубіжний досвід.
15. Адміністративна нормотворчість: вітчизняний та зарубіжний досвід.
16. Особливості інституювання виконавчої влади на центральному та
місцевому рівні.
17. Система центральних органів виконавчої влади в Україні та
перспективи її розвитку.
18. Правове регулювання організації та функціонування місцевих
державних адміністрацій
19. Конституційний Суд України та здійснення державного управління.
20. Правове
регулювання
організації
та
функціонування
адміністративних судів України.
21. Адміністративна юстиція як чинник захисту прав фізичних і
юридичних осіб.
22. Юридична відповідальність органів виконавчої влади: сутність,
види, забезпечення.
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23. Юридична відповідальність органів місцевого самоврядування:
сутність, види, забезпечення.
24. Правове забезпечення адміністративно-територіальної реформи в
Україні.
25. Правове забезпечення реформування державної служби.
26. Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні.
27. Законність в державному управлінні: сутність та механізм
забезпечення.
28. Реформування системи судової влади: сутність, зміст, напрями,
засоби.
29. Делегування повноважень в системі публічної влади.
30. Роль прокуратури у забезпеченні законності в державному
управлінні.
Правове регулювання нормотворчості та державного управління в окремих
сферах суспільної життєдіяльності
1. Управлінська діяльність: поняття, форми, правове регулювання.
2. Адміністративні процедури в діяльності органу влади.
3. Стандарти та регламенти надання адміністративних послуг.
4. Правові акти як результат процедури нормотворчості: вимоги до
змісту та порядку прийняття.
5. Управлінська документація: організація роботи з документами в
органах державної влади.
6. Адміністративно-правові процедури: зміст, види.
7. Правила підготовки і складання нормативно-правових актів.
8. Правотворчість органів державної влади.
9. Проблеми правотворчості в України та шляхи їх вирішення.
Нормотворчість Кабінету Міністрів України.
10. Нормотворчість центральних та місцевих органів виконавчої влади.
11. Правове регулювання використання та охорони земель в Україні.
12. Державне регулювання підприємницької діяльності
13. Організаційно-правові засади реалізації державної регуляторної
політики і сфері господарської діяльності.
14. Організаційно-правові засади державної реєстрації суб’єктів
господарської діяльності.
15. Організаційно-правові
засади
ліцензування
господарської
діяльності.
16. Організаційно-правові засади управління державним комерційним
підприємством.
17. Організаційно-правові засади управління казенним підприємством.
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комунальними

18. Організаційно-правові
засади
управління
підприємствами.
19. Форми реалізації права державної власності.
20. Управління державною власністю.
21. Держава як суб’єкт корпоративного управління.
22. Управління державними корпоративними правами.
23. Державне регулювання банкрутства в Україні.
24. Державні органи як учасники провадження у справах про
банкрутство.
25. Особливості банкрутства державних комерційних підприємств.
26. Антимонопольне регулювання в Україні.
27. Організаційно-правові засади діяльності антимонопольних органів в
Україні.
28. Організаційно-правові засади участі держави у господарськодоговірних відносинах.
29. Нормотворча діяльність як правова форма реалізації державної
правової політики.
30. Регулювання законодавчого процесу в контексті міжнародного
досвіду.
31. Правозастосовні відносини як різновид управлінських відносин.
32. Правозастосовні акти в механізмі реалізації прав і свобод особи.
33. Правове регулювання законотворчого процесу в Україні.
34. Організаційно-правове забезпечення законотворчого процесу у
Верховній Раді України.
35. Корупціогенність законодавства: сутність, причини, шляхи
подолання.
36. Корупційні ризики в проектах нормативних актів: шляхи виявлення
та подолання.
37. Корупціогенні аспекти законодавчого процесу.
38. Дискреційні
повноваження
як
чинник
корупціогенності
українського законодавства.
39. Антикорупційна експертиза правових актів: сутність, складові
елементи.
40. Громадський контроль як чинник запобігання корупційним ризикам.
41. Правове регулювання інформаційно-аналітичної діяльності в
органах виконавчої влади.
42. Правове регулювання обміну інформацією між органами державної
влади.
43. Конституційно-правові засади участі громадян в управлінні
державними і місцевими справами.
44. Правове регулювання відкритості та прозорості публічноуправлінської діяльності.
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45. Правове регулювання умов діяльності державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування.
46. Трудове право як форма реалізації соціальної політики української
держави.
47. Централізоване і локальне регулювання трудових відносин в
Україні.
48. Трудове право як форма реалізації кадрової політики в Україні.
49. Трудове законодавство у системі гарантій реалізації трудових прав
громадян в Україні.
50. Демографічна політика і трудове право та право соціального
забезпечення.
51. Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого
самоврядування.
52. Фінансово-правова відповідальність.
53. Правове регулювання діяльності органів державного фінансового
контролю.
54. Правове регулювання доходів публічних фондів.
55. Правове регулювання публічних видатків.
56. Державний кредит та державне кредитування як інститути
фінансового права.
Кафедра політичної аналітики і прогнозування
1.Інформаційно-аналітична діяльність та її основні компоненти.
2.Організаційно-правові засади інформаційно-аналітичної роботи в
системі державного управління.
3.Інформаційно-аналітичний супровід діяльності органів місцевого
самоврядування в Україні.
4.Функції та принципи політичної аналітики в державному управлінні.
5.Суб’єкти політичної аналітики в державному управлінні.
6.Аналітичні та дескриптивні інструменти дослідження політики.
7.Поняття та значення інформації в політичній аналітиці та
прогнозуванні.
8.Політична аналітика та прогнозування в контексті загроз національній
безпеці України.
9.Місце та роль політичних технологій в інформаційно-аналітичній
діяльності.
10.Моніторинг як інструмент управління державною політикою.
11.Методологія аналізу політичної ситуації в системі державного
управління.
12.Політичне прогнозування та його роль у прийнятті ефективних
управлінських рішень.
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13.Політичне планування та програмування як елементи інформаційноаналітичної діяльності.
14.Оцінка політичних ризиків в системі державного управління.
15.Сценарне та пошукове прогнозування як складова політичного
консультування.
16.Технології застосування експертних оцінок при прийнятті
політичних рішень.
17.Аналіз політичної ситуації в системі антикризового управління в
Україні.
18.Політична пропаганда як засіб впливу на громадську думку.
19.Механізми управління масовою свідомістю.
20.Аналіз персональних комунікативних зв’язків у політичних
дослідженнях.
21.Методи та інструменти протидії впливу маніпулятивних технологій.
22.Взаємодія засобів масової інформації та органів державної влади в
Україні.
23.Особливості розвитку засобів політичної комунікації на сучасному
етапі.
24.Ринок аналітично-консультативних послуг в Україні.
25.Синергетичні складові в моделюванні соціальних та політичних
процесів.
Кафедра державної політики та суспільного розвитку
Державна політика
1. Адвокатування суспільної політики: спроможності недержавного
сектору.
2. Аналіз державної політики (у конкретних сферах діяльності уряду).
3. Аналіз політики в країнах Європи, США та Канаді.
4. Аналіз стейкхолдерів у виробленні державної політики.
5. Вироблення державної політики (у конкретних сферах діяльності
уряду).
6. Взаємозв’язок державної політики і соціально-економічних умов
розвитку суспільства.
7. Владні інструменти впровадження державної політики.
8. Гендерний аспект аналізу державної політики.
9. Інститути громадянського суспільства як суб’єкти вироблення
державної політики.
10. Інституціоналізація аналізу державної політики в Україні.
11. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу вироблення
державної політики.
12. Кадрове забезпечення механізму впровадження державної політики.
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13. Консультації в аналізі державної політики.
14. Механізми формування та реалізації державної політики (у
конкретних сферах діяльності уряду).
15. Моніторинг та оцінювання державної політики (у конкретних
сферах діяльності уряду).
16. Моніторинг та оцінювання державної цільової програми.
17. Порівняльний аналіз процедур вироблення державної політики в
США, ЄС і Україні.
18. Принципи вироблення альтернативних варіантів політики.
19. Прозорість і відкритість у виробленні державної політики.
20. Процедури аналізу державної політики: світові та європейські
практики.
21. Ресурси державної політики.
22. Середовище вироблення й аналізу політики.
23. Соціально-психологічні чинники аналізу державної політики.
24. Суспільні цінності та норми в аналізі державної політики.
25. Технологія прийняття державно-політичних рішень.
26. Управлінські послуги як інструменти впровадження державної
політики.
27. Участь громадських організацій у формуванні та реалізації
державної політики.
28. Формування та реалізація державної політики в Україні: (у
конкретних сферах життєдіяльності суспільства).
29. Ціннісні засади державної політики.
30. Шляхи реалізації державної політики: досвід, проблеми,
перспективи.
Стратегічне планування
1. Аналіз ефективності та результативності стратегічного планування в
Україні.
2. Демократичне врядування і стратегічне планування.
3. Державна і регіональна стратегії розвитку України: взаємодія,
суперечності, шляхи оптимізації.
4. Методологія, принципи та пріоритети стратегічного планування в
демократичних країнах.
5. Напрями оптимізації стратегічного планування на державному,
регіональному, галузевому рівнях в Україні
6. Особливості прийняття стратегічних рішень.
7. Особливості стратегічного управління: європейський досвід і
Україна.
8. Оцінювання і моніторинг в стратегічному плануванні.
9. Проектний менеджмент як метод розробки стратегічних планів.
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10. Стратегічне й оперативне управління (у різних сферах діяльності).
11. Стратегічне й оперативне управління: процеси та процедури.
12. Стратегічне планування і громадянське суспільство.
13. Стратегічне планування на національному рівні: європейський
досвід та Україна.
14. Стратегічне планування як організаційний та аналітичний процес.
15. Стратегічне планування реформ в Україні.
16. Сучасні технології та методи стратегічного планування.
17. Управління змінами й стратегічне управління.
Концептуальні засади взаємодії політики й управління
1. Адаптація досвіду демократичних країн у сфері взаємодії гілок
влади (на вибір) в Україні.
2. Адміністративна реформа: європейський досвід та особливості його
впровадження в Україні.
3. Аналіз взаємозв’язку і взаємодії політичного керівництва і
державного управління.
4. Аналіз перспектив державно-політичних трансформації режиму в
Україні.
5. Аналіз соціально-політичної ситуації в Україні та прогнозування її
подальшого розвитку.
6. Виховання
толерантності
майбутньої
еліти
українського
суспільства.
7. Взаємодія гілок влади в умовах модернізації українського
суспільства.
8. Державно-управлінські конфлікти: причини, шляхи вирішення та
попередження.
9. Засоби і механізми розв’язання соціально-політичних проблем в
умовах реформаційних змін в Україні.
10. Інститут президентства та його роль в трансформаційних
перетвореннях.
11. Комунікаційні канали впливу влади на громадську думку.
12. Концепція демократизації етнополітики в сучасному українському
суспільстві.
13. Методологія аналізу та механізми удосконалення владноуправлінських відносин в Україні.
14. Механізми взаємодії органів державної виконавчої влади і місцевого
самоврядування.
15. Механізми виявлення інтересів різних соціальних груп у
політичному полі України.
16. Механізми
забезпечення
легітимності
влади
в
умовах
демократичного процесу.
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17. Механізми лобіювання громадських інтересів на державному
(регіональному чи місцевому рівнях – на вибір).
18. Механізми реалізації громадських ініціатив в процесі формування
державної політики.
19. Механізми участі громадян у державотворчих процесах.
20. Механізми формування авторитету державного службовця в
сучасній Україні.
21. Мовна культура в системі органів державної влади.
22. Модель соціального діалогу в сучасній Україні.
23. Напрями вдосконалення адміністративно-територіального устрою
України.
24. Напрями обмеження соціально-психологічної напруженості в
українському суспільстві.
25. Науково-теоретичні засади геополітичної доктрини незалежної
України в умовах сучасних цивілізаційних викликів.
26. Оптимізація взаємодії органів державної влади та громадських
об’єднань на регіональному рівні.
27. Організаційні принципи політичного впливу в умовах демократії:
державно-управлінський аспект.
28. Основні стратегії ведення виборчої кампанії.
29. Політика в житті сучасного суспільства: теоретичний та практичний
аспекти.
30. Політико-адміністративні відносини в сучасному українському
суспільстві.
31. Політична комунікація у сучасному суспільстві: структура, роль,
місце.
32. Політична участь як управлінська взаємодія.
33. Політичний розвиток у контексті еволюції сучасної держави: цілі,
напрями, зміст.
34. Політичні технології як вид управлінської діяльності.
35. Прогнозування тенденцій трансформації політичних інтересів,
цінностей та орієнтацій громадян України в процесі демократизації
суспільства.
36. Реалізації принципів відкритості і прозорості у відносинах органів
державної влади з громадськими організаціями та об’єднаннями.
37. Реалізація політичної відповідальності в діяльності органів
державної влади України.
38. Рішення щодо політики: ефективність і результативність.
39. Розподіл владних повноважень між центральними і місцевими
органами влади: міжнародний досвід та Україна.
40. Розробка моделі регіональної політики в Україні на сучасному етапі
державотворення (для конкретного регіону).
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41. Світові тенденції розвитку політико-адміністративних відносин.
42. Соціальне самопочуття та політичні орієнтації молоді України на
сучасному етапі.
43. Соціальні ініціативи Президента України, як стратегічний ресурс
реформаційних перетворень в Україні.
44. Соціально-політична відповідальність політико-управлінської еліти.
45. Стан та тенденції розвитку масової свідомості та поведінки
населення України.
46. Стратегія модернізації українського суспільства на демократичних
засадах.
47. Технології політико-управлінської діяльності та прийняття
політичних рішень.
48. Технології прогнозування суспільно-політичних процесів та впливу
на їх перебіг.
49. Типи і концепції політичної модернізації у контексті суспільного
розвитку України.
50. Формування культури владно-управлінських відносин в сучасній
Україні.
51. Формування та особливості функціонування еліти України.
52. Формування та шляхи впровадження соціально-ціннісних
стандартів суспільного життя в Україні.
53. Формування української національної ідеї та її роль в
демократизації суспільства.
54. Характер і механізми взаємодії державної влади і державного
управління.
55. Шляхи забезпечення політичної нейтральності в діяльності місцевих
державних адміністрацій.
56. Шляхи попередження та розв’язання суспільних конфліктів у
сучасному українському суспільстві.
57. Шляхи становлення та розвитку громадянської культури державних
службовців.
58. Шляхи та механізми формування регіональної еліти України.
59. Шляхи формування духовності в сучасному українському
суспільстві.
Політичні партії та громадянські політичні об’єднання
1. Взаємовідносини місцевих державних адміністрацій з об’єднаннями
громадян.
2. Взаємодія органів державної влади з громадськістю в процесі
становлення громадянського суспільства в Україні.
3. Взаємодія політичних партій з органами місцевого самоврядування
в удосконаленні владних відносин в регіоні.
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4. Громадські організації в сучасній Україні та їх вплив на органи
державної виконавчої влади.
5. Громадські організації і рухи як визначальний інститут
громадянського суспільства.
6. Громадські організації як суб’єкти управління.
7. Громадські рухи як чинник будівництва української державності.
8. Громадянське суспільство в Україні: тенденції та перспективи
становлення.
9. Групи інтересів та їхній вплив на суспільний розвиток сучасної
України.
10. Державне будівництво в Україні в програмах українських
політичних партій: історія та сучасність.
11. Електоральні настрої молоді України.
12. Ідейно-політичні орієнтації сучасних українських політичних
партій.
13. Інститути громадянського суспільства та політична система
України: проблеми співпраці.
14. Інститути громадянського суспільства як виробники державної
політики.
15. Ліберальні цінності сучасних демократій: суперечності та проблеми
розвитку.
16. Механізм підвищення взаємодії органів виконавчої влади та
громадських організацій (на прикладі управлінь з питань внутрішньої
політики облдержадміністрацій та райдержадміністрацій).
17. Механізми формування демократичної політичної культури
державних службовців.
18. Міжетнічна взаємодія в поліетнічному українському суспільстві.
19. Основні засади консолідації українського суспільства: від теорії до
практики.
20. Основні тенденції та суперечності розвитку українського
суспільства.
21. Особливості електоральної поведінки населення сучасної України.
22. Партійне будівництво як науково керований процес.
23. Партійні коаліції та їхня роль в політичному житті України.
24. Перспективи становлення демократичної партійної системи в
Україні.
25. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо забезпечення конституційних прав і свобод громадян.
26. Політична ідентичність та шляхи її формування.
27. Політичне лідерство і політичний істеблішмент.
28. Політичні партії в системі парламентсько-президентської та
президентсько-парламентської республіки.
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29. Політичні партії в умовах демократії: моделі, функції, перспективи
розвитку.
30. Політичні партії та їх роль в управлінському процесі.
31. Політичні партії як суб’єкти вироблення державної політики.
32. Політичні партії як фактор демократизації суспільства.
33. Проблеми взаємодії інститутів громадянського суспільства і органів
влади сучасній Україні.
34. Роль політичних партій в процесі українського державотворення.
35. Роль церкви у формуванні моралі українських громадян.
36. Вплив сучасних ідеологій на суспільний розвиток
37. Технологія і організація виборчих кампаній: європейський і
вітчизняний досвід.
38. Форми співпраці органів державної влади і громадських організацій
з формування громадянської позиції молоді України.
39. Шляхи формування культури громадянськості як умови
демократизації українського суспільства.
Психологія політичного впливу
1. Авторитет державного службовця як ресурс політичної модернізації
в Україні.
2. Формування позитивного іміджу влади в Україні.
3. Політико-психологічний потенціал українського суспільства як
чинник його консолідації.
4. Політичний менеджмент та його роль у вирішенні політичних
конфліктів.
5. Психологічні аспекти формування іміджу державного службовця.
6. Психологічні основи підготовки професійних політиків.
7. Психологічні принципи відбору державних службовців.
8. Роль соціально-психологічних служб у формуванні позитивного
іміджу лідера
9. Соціально-психологічні засади участі особистості в суспільному
житті.
10. Соціально-психологічні механізми впливу на поведінку населення.
11. Стратегічні комунікації органу державної влади (на вибір).
12. Стратегія формування іміджу органу державної влади (на вибір).
13. Сучасні механізми управління міжетнічними конфліктами:
європейський досвід та Україна.
14. Технології розв’язання конфліктів у суспільстві та їхня
профілактика.
15. Форми і методи психологічного забезпечення іміджмейкінгу.
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Демократизація політичного процесу в Україні
1. Аналіз масової політичної свідомості населення України (за
матеріалами соціологічних опитувань).
2. Вплив мас-медіа на формування свідомості громадян
3. Демократія як система політичних інститутів і тип політичного
режиму
4. Дослідження суспільно-політичних орієнтацій населення України
(за матеріалами соціологічних опитувань).
5. Інноваційний потенціал еліти як чинник модернізації суспільства.
6. Комплексний аналіз соціальної ситуації в Україні, особистісного та
громадянського розвитку населення.
7. Механізми громадсько-суспільного контролю системі владноуправлінської взаємодії.
8. Механізми соціалізації особистості в умовах демократичних
перетворень
9. Розвиток мовної культури політико-владної еліти в Україні.
10. Розвиток політичної культури сучасної управлінської еліти.
11. Протестна готовність населення України та чинники її зростання.
12. Соціально-психологічні чинники політичної соціалізації молоді
України в умовах суспільних трансформацій і реформування освіти.
13. Шляхи та механізми демократизації взаємовідносин влади і
громадян.
Міжнародний політичний процес
1. Аналіз громадської думки щодо зовнішньополітичних пріоритетів
України.
2. Аналіз політичних перетворень в Україні в контексті європейського
досвіду.
3. Аналіз співробітництва України і держав-членів Європейського
Союзу та розроблення рекомендацій щодо його вдосконалення.
4. Асоціація з Європейським Союзом та її вплив на державне
управління в Україні.
5. Визначення місця України в субрегіональних інтеграційних
процесах.
6. Визначення та обґрунтування геополітичних пріоритетів сучасної
України.
7. Висвітлення зовнішньої політики України в програмних документах
і передвиборчих платформах політичних партій.
8. Вплив глобалізаційних процесів на політичний процес в Україні.
9. Механізми реалізації євроінтеграційної стратегії України (у
конкретних сферах діяльності уряду).
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аспектів

10. Обґрунтування
концептуальних
і
прикладних
євроатлантичного напряму української геостратегії.
11. Обґрунтування переваг і прогнозування можливих ризиків
євроінтеграційного курсу України.
12. Політичні аспекти державної політики інтеграції України до
Європейського Союзу.
13. Шляхи та механізми транскордонного співробітництва України з
державами-членами Європейського Союзу.
Кафедра управління національним господарством
та економічної політики

1. Механізми підвищення ефективності державного регулювання
економіки в умовах глобальних трансформаційних зрушень.
2. Інституційне забезпечення стратегічного планування соціальноекономічного розвитку України.
3. Державні стимули модернізації структури економіки та зростання
національної конкурентоспроможності.
4. Державне регулювання структурної перебудови національного
господарства (на прикладі окремих галузей, секторів економіки).
5. Державні механізми детінізації національної економіки.
6. Реформування податкової системи України: проблеми та
перспективи.
7. Механізми формування та розвитку електромобільної галузі в
Україні.
8. Розвиток екологічно безпечного підприємництва у транспортній
сфері в Україні.
9. Національні проекти в реалізації модернізаційної стратегії
Української держави.
10. Державна регуляторна політика в контексті завдань структурної
модернізації національної економіки.
11. Механізми конкурентної політики держави: досвід країн ЄС та
практика України.
12. Інституційні засади державного регулювання спеціальних і
природних монополій у вітчизняній економіці.
13. Реформування
системи
державної
допомоги
суб’єктам
господарювання в контексті Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом.
14. Державне регулювання інвестиційної діяльності в умовах
макроекономічної нестабільності.
15. Державні механізми акумуляції внутрішніх інвестиційних ресурсів
для потреб модернізації національної економіки.
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16. Державні механізми залучення прямих іноземних інвестицій у
високотехнологічні види економічної діяльності.
17. Державні фінанси в регулюванні соціально-економічних процесів у
національній господарській системі.
18. Податкове стимулювання в контексті створення передумов для
економічного зростання.
19. Програмно-цільовий
метод
у
підвищенні
ефективності
використання бюджетних коштів.
20. Бюджетне прогнозування в забезпеченні стабільності системи
державних фінансів.
21. Механізми
управління
державним
боргом
в
умовах
макроекономічної нестабільності.
22. Державна амортизаційна політика: принципи формування та
реалізації в Україні.
23. Розвиток механізмів державно-приватного партнерства в Україні (на
прикладі галузей, секторів, виробництв).
24. Механізми формування та реалізації державної промислової
політики.
25. Державні механізми стимулювання інноваційної перебудови
промислового виробництва.
26. Механізми державної підтримки аграрного виробництва в контексті
членства України в міжнародних торговельних об’єднаннях.
27. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу
України в умовах європейської інтеграції.
28. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України.
29. Державні механізми підтримки розвитку “зеленої” енергетики в
Україні.
30. Розвиток державних механізмів стимулювання енергозбереження у
вітчизняній економіці.
31. Модернізаційні пріоритети реформування житлово-комунального
господарства України.
32. Механізми державної підтримки формування ефективного власника
в багатоквартирних житлових будинках.
33. Механізми державної фінансової підтримки процесів модернізації
житлового фонду.
34. Державні механізми сприяння розвитку корпоративних відносин в
Україні.
35. Cистема управління державними корпоративними правами в
Україні.
36. Розвиток механізмів управління об’єктами державної власності в
Україні.
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розвитку державних

37. Специфіка функціонування та напрями
холдингових компаній в Україні.
38. Державна політика протидії рейдерству в економіці України.
39. Державні механізми формування ефективної зайнятості в Україні.
40. Розвиток механізмів державного регулювання оплати праці в
Україні.
41. Державне регулювання ринків фінансових послуг України в
контексті євроінтеграційних процесів.
42. Процеси європейської інтеграції як чинник міждержавної співпраці
у сфері регулювання ринків фінансових послуг.
43. Розвиток системи державного регулювання ринків небанківських
фінансових послуг в Україні.
44. Державне управління системою соціального страхування як
складова економічної політики держави.
45. Державне регулювання страхової діяльності в Україні.
46. Грошово-кредитне регулювання в умовах циклічних коливань
національної економіки.
47. Механізми державного антикризового регулювання банківської
системи України.
48. Підвищення ефективності державного регулювання ринку цінних
паперів в Україні.
49. Державна політика у сфері регулювання біржової діяльності:
світовий та вітчизняний досвід.
50. Розвиток механізмів валютного регулювання в контексті
стабілізаційної політики держави.
51. Механізми державного стимулювання імпортозаміщення в Україні.
52. Пріоритети співробітництва України з міжнародними фінансовими
організаціями.
53. Механізми державного регулювання діяльності зарубіжних ТНК на
внутрішньому ринку України.
54. Механізми державного сприяння розвитку стратегічних альянсів
українських і міжнародних компаній.
55. Реформування системи суспільних фінансів як один з факторів
забезпечення збалансованого економічного розвитку в Україні.
56. Вплив державної політики на рівень розвитку транспортної
інфраструктури.
57. Механізм
публічно-приватного
партнерства
у
розвитку
транспортної інфраструктури.
58. Публічно-приватне
партнерство
як
механізм
активізації
інноваційної діяльності.
59. Європейський досвід державного регулювання екологічно
безпечного виробничого середовища.
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60. Державна політика в системі гарантування природно-техногенної
безпеки.
61. Організаційно-правовий механізм співробітництва європейських
країн в екологічній сфері.
62. Особливості управління фінансами державних підприємств в
умовах євроінтеграційних процесів.
63. Пенсійне страхування в системі соціального захисту населення:
практика, проблеми та шляхи вдосконалення.
64. Фінансовий механізм пенсійного забезпечення та шляхи його
вдосконалення.
65. Роль бюджетної політики в забезпеченні соціально-економічного
розвитку держави в умовах бюджетної децентралізації
66. Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової
основи місцевого самоврядування
67. Бюджетна політика в контексті стратегії соціально-економічного
розвитку України
68. Удосконалення системи місцевого самоврядування в Україні в
контексті досвіду держав Європейського Союзу
69. Запровадження фіскальних інструментів активізації господарської
діяльності в Україні
70. Реформування системи управління державним сектором економіки
України.
71. Розвиток системи державних закупівель в Україні.
72. Державне сприяння розвитку корпоративної соціальної (соціальноекологічної) відповідальності бізнесу в Україні.
73. Механізми державної політики у сфері контролю за транскордонним
рухом капіталу в умовах глобалізації.
74. Розвиток державної політики дерегулювання підприємницької
діяльності в реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом.
75. Порівняльний аналіз конкурентної політики (Україна і одна з груп
країн: країни Балтії, Центральноєвропейські країни (Чехія, Польща),
Європейський Союз, США, Канада).
76. Аналіз політики: ефективність і результативність державного
втручання / регулювання (на прикладі певної галузі чи державної програми в
економічній, соціальній, гуманітарній сферах).
77. Оцінювання затрат і результатів в аналізі державної політики (на
прикладі певної галузі або регіону).
78. Аналіз державної політики щодо членства України у Світовій
організації торгівлі.
79. Порівняльний аналіз соціальної політики та її економічних наслідків
в Україні та ЄС.
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80. Аналіз регуляторних впливів в ЄС та вплив Угоди про асоціацію на
підприємницьку діяльність в Україні.
Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною
безпекою
1. Механізми забезпечення зовнішньополітичної безпеки України в
умовах трансформації міжнародних відносин: державно-управлінський
аспект.
2. Структура, функції та шляхи вдосконалення механізмів
забезпечення державної безпеки України.
3. Структура, функції та шляхи вдосконалення механізмів
забезпечення обороноздатності України.
4. Еволюція державної політики забезпечення обороноздатності
України в контексті європейської інтеграції.
5. Шляхи
вдосконалення
механізмів
реалізації
державноуправлінських рішень щодо забезпечення національної безпеки України у
військовій сфері.
6. Воєнно-економічні засади обороноздатності України: стан та
напрями вдосконалення.
7. Організаційно-правовий механізм забезпечення національної
безпеки України: структура, функції та шляхи вдосконалення.
8. Шляхи підвищення ефективності державного управління в умовах
надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру.
9. Шляхи підвищення ефективності державного управління в умовах
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.
10. Особливості забезпечення природно-техногенної безпеки держави в
сучасних умовах: організаційно-управлінський аспект.
11. Організаційно-правові засади моніторингу загроз національній
безпеці в Україні та шляхи їх вдосконалення.
12. Шляхи
вдосконалення
механізмів
реалізації
державноуправлінських рішень щодо забезпечення національної безпеки України у
політичній сфері.
13. Шляхи
вдосконалення
механізмів
реалізації
державноуправлінських рішень щодо забезпечення національної безпеки України в
економічній сфері.
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14. Шляхи
вдосконалення
механізмів
реалізації
державноуправлінських рішень щодо забезпечення національної безпеки України в
соціальній сфері.
15. Шляхи
вдосконалення
механізмів
реалізації
державноуправлінських рішень щодо забезпечення національної безпеки України в
гуманітарній сфері.
16. Шляхи
вдосконалення
механізмів
реалізації
державноуправлінських рішень щодо забезпечення національної безпеки України в
інформаційній сфері.
17. Шляхи
вдосконалення
механізмів
реалізації
державноуправлінських рішень щодо захисту довкілля.
18. Система забезпечення екологічної безпеки України: стан та шляхи її
вдосконалення.
19. Державне регулювання забезпечення екологічної безпеки України у
контексті досвіду країн-членів ЄС.
20. Організаційно-правовий механізм стратегічного планування
забезпечення національної безпеки України: структура, функції та шляхи
вдосконалення.
21. Суб’єкти розробки та реалізації Стратегії національної безпеки
України: організаційно-правовий аспект.
22. Досвід країн-членів ЄС щодо стратегічного планування
забезпечення національної безпеки та можливості використання його в
Україні.
23. Досвід пострадянських країн щодо стратегічного планування
забезпечення національної безпеки та можливості використання його в
Україні.
24. Державні механізми забезпечення інформаційної безпеки України та
шляхи їх вдосконалення.
25. Вплив соціально-масових явищ на національну безпеку: державноуправлінський аспект.
26. Державне управління ризиками в умовах інформаційного
протиборства.
27. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у контексті
забезпечення національної безпеки.
28. Адаптація
соціальної
політики
України
до
стандартів
Європейського Союзу.
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29. Адміністративна модернізація у державах-членах ЄС: досвід для
України.
30. Багаторівневе управління в ЄС та шляхи його використання в
Україні.
31. Бюджетний процес в Європейському Союзі та можливості його
використання в Україні.
32. Вироблення політики і прийняття рішень в Європейському Союзі:
досвід для України.
33. Внутрішні та зовнішні чинники європейської інтеграції та їх
врахування у державній політиці України.
34. Внутрішній ринок ЄС та можливості його використання Україною.
35. Вплив міжнародних організацій на формування і розвиток
соціальної політики в Україні.
36. Вплив процесів світової інтеграції на організацію та ефективність
державного управління в Україні.
37. Вплив процесів глобалізації на систему державного управління в
Україні.
38. Галузеве співробітництво в Європейському Союзі та шляхи
використання його здобутків в Україні.
39. Глобалізація та європеїзація в сучасних міжнародних відносинах:
досвід для України.
40. Громадське суспільство в системі європейського управління: досвід
для України.
41. Оцінювання службовців європейських інституцій: досвід для
України.
42. Оцінювання умов здійснення реформ державного управління в
Україні у контексті євроінтеграції.
43. Інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС: стан та перспективи.
44. Податкова система в Європейському Союзі: досвід для України.
45. Політика рівності шансів у європейській державній службі: досвід
для України.
46. Політичні аспекти глобалізації: зміст, суперечності та їх вплив на
державну політику України.
47. Політичні аспекти євроінтеграції України до Європейського Союзу
у контексті забезпечення національної безпеки.
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48. Стан та перспективи політичних перетворень в Україні у контексті
європейського досвіду.
49. Впровадження європейських цінностей в Україні: стан та
перспективи.
50. Імплементація європейського врядування в Україні: стан та
перспективи.
51. Порівняльний аналіз регіональної політики країн Європейського
Співтовариства та України.
52. Правова основа відносин між Україною та Європейським Союзом:
стан та шляхи вдосконалення.
53. Правове регулювання конкуренції в ЄС: досвід для України.
54. Проблеми та шляхи реформування соціальної політики в контексті
європейської інтеграції України.
55. Проведення адміністративних реформ в країнах ЄС: досвід для
України.
56. Програми
технічної допомоги як
шлях
запровадження
управлінських стандартів Європейського Союзу в Україні: стан та
перспективи.
57. Механізми взаємодії органів управління наднаціонального та
національного рівня в ЄС.
58. Інституційні та правові механізми впливу України на прийняття
рішень в ЄС.
59. Механізми розвитку галузевої співпраці між Україною та
Європейським Союзом відповідно до Угоди про асоціацію.
60. Інституційні аспекти забезпечення виконання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС.
61. Організаційно-правові механізми забезпечення виконання Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС.
62. Інституційне забезпечення адаптації права України до права ЄС в
контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
63. Цінності і принципи асоціації України і ЄС як основні рушійні сили
реформування системи управління в Україні.
64. Організаційно-правове забезпечення функціонування простору
вільної торгівлі між ЄС та третіми країнами: досвід для України.
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Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та
управління містом
Регіональне управління і місцеве самоврядування
1.Адаптація законодавства України до стандартів і принципів
Європейської хартії місцевого самоврядування.
2.Місцеве самоврядування в Україні та Європейська хартія місцевого
самоврядування: порівняльний аналіз.
3.Розвиток місцевого самоврядування в контексті здійснення політики
європейської інтеграції України: існуючі проблеми та перспективи їх
розв’язання.
4.Розвиток державної політики у сфері місцевого самоврядування.
5.Забезпечення гарантій місцевого самоврядування.
6.Міжнародні стандарти в системі місцевого самоврядування.
7.Розвиток вітчизняного місцевого самоврядування: традиції і
тенденції.
8.Перспективи становлення та розвитку системи місцевого
самоврядування в контексті реформ.
9.Система місцевого самоврядування в Україні: стан та перспективи
розвитку.
10.Взаємодія елементів системи місцевого самоврядування.
11.Розвиток територіальної громади в сучасних умовах.
12.Застосування форм прямої демократії у місцевому самоврядуванні.
13.Особливості функціонування місцевого самоврядування в районі,
області, м. Києві.
14.Розподіл функцій та компетенцій між місцевою виконавчою владою
та органами місцевого самоврядування.
15.Підготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб і службовців
органів місцевого самоврядування.
16.Територіальні громади: особливості статусу.
17.Взаємодія місцевих рад і системи органів самоорганізації населення.
18.Муніципальна консолідація: сучасний стан та перспективи.
19.Організація діяльності органів і посадових осіб місцевого
самоврядування.
20.Служба в органах місцевого самоврядування.
21.Діяльність асоціацій органів місцевому самоврядуванні.
22.Колегіальні органи місцевого самоврядування, їх діяльність та
волевиявлення.
23.Бенчмаркінг територій.
24.Місцеві фінанси та управління ними.
25.Управління знаннями в системі місцевого самоврядування.
26.Управління якістю в системі місцевого самоврядування.
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27.Побудова системи управління якістю у виконавчих органах
місцевого самоврядування.
28.Організація надання адміністративних послуг на місцевому рівні.
29.Організація місцевого самоврядування у містах з районним поділом.
30.Організація взаємодії міської ради і районних у місті рад.
31.Управління ефективністю та результативністю у системі місцевого
самоврядування.
32.Формування соціального потенціалу територіальної громади.
33.Організація діяльності органів місцевого самоврядування на основі
проектного підходу: світовий досвід для України.
34.Організаційні процеси у системі місцевого самоврядування: світовий
досвід для України.
35.Адаптивний менеджмент в системі місцевого самоврядування.
36.Новітні тенденції у системі місцевого самоврядування:
євроінтеграційний контекст.
37.Інституційне забезпечення державної регіональної політики.
38.Вплив державної регіональної політики України на розвиток регіону.
39.Регіональна політика ЄС: система пріоритетів та інструментів.
40.Порівняльний аналіз регіональної політики країн Європейського
Співтовариства та України.
41.Деконцентрація та децентралізація державної влади: зарубіжний
досвід та його використання в Україні.
42.Збалансування економічного розвитку регіонів.
43.Особливості та перспективи розвитку регіонів України в контексті
Європейської інтеграції.
44.Принципи, форми та методи регіонального управління.
45.Проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою
та поділу в Україні.
46.Удосконалення системи територіальної організації влади в Україні.
47.Розвиток регіонів України у відкритій економіці.
48.Централізація та децентралізація в державному управлінні регіоном.
49.Розвиток міжрегіонального та прикордонного співробітництва:
досвід України і країн Європи.
50.Удосконалення механізмів стимулювання депресивних регіонів.
51.Ефективність управління територіями.
52.Вдосконалення управління земельними ресурсами регіону.
53.Забезпечення сталого землекористування на регіональному рівні.
54.Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами
регіону.
55.Напрями реформування земельних відносин в Україні: регіональний
аспект.
56.Формування та розвиток ринку землі в Україні.
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57.Соціально відповідальний бізнес у вирішенні проблем регіонального
розвитку.
58.Актуальні підходи до модернізації політики та управління
(регіоналізація / децентралізація, внутрішня модернізація тощо).
59.Запровадження та реалізація програмно-цільового методу у
бюджетуванні.
60.Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні.
61.Основні напрями політики розвитку регіонів у ЄС.
62.Модернізація кадрової політики в органах регіонального управління.
63.Адміністративні послуги як об’єкт державного управління.
64.Система управління регіональною інфраструктурою.
65.Інноваційні механізми управління регіональною інфраструктурою.
66.Економічна інфраструктура регіону: сучасні проблеми формування і
розвитку.
67.Роль виробничо-економічної інфраструктури регіону у підвищенні
його конкурентоздатності.
68.Інститут спільної комунальної власності у регіональній
інфраструктурі.
69. Вдосконалення організаційно-економічного механізму управління
регіоном.
70.Просторове планування територіального розвитку.
71.Розробка та реалізація схеми планування території на рівні області
(району).
72.Реалізація містобудівних проектів розвитку території регіону.
73.Система планування соціально-економічного розвитку регіону.
74.Нормативно-правові та організаційні засади стратегічного
планування розвитку регіону.
75.Державна і регіональна стратегії розвитку України: взаємодія,
суперечності, шляхи оптимізації.
76. Особливості прийняття стратегічних рішень на регіональному рівні.
77.Оцінювання і моніторинг у стратегічному плануванні території.
78.Стратегічне планування на регіональному рівні: світовий досвід і
Україна.
79.Стратегічне планування як організаційний і аналітичний процес на
регіональному рівні.
80. Стратегічне й оперативне управління на рівні регіону.
81.Програмно-цільове управління соціально-економічним комплексом
регіону.
82.Модель планувального розвитку регіону.
83.Державне регулювання продовольчого комплексу регіону.
84.Діяльність органів місцевої влади в умовах надзвичайних
техногенних ситуацій і стихійних лих.
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85.Екологічні аспекти розвитку регіону.
86.Підходи до оцінювання сталого розвитку регіону.
87.Інструменти місцевого економічного розвитку.
88.Маркетинг і брендинг території.
89.Комунікації у маркетингу територій.
90.Фінансування місцевого економічного розвитку.
91.Людські ресурси у розвитку регіонів.
92.Організаційно-правові й економічні механізми підтримки розвитку
підприємництва на території регіону.
93.Залучення інвестицій у розвиток господарського комплексу регіону.
94.Маркетинг громадських послуг.
95.Основні технології реалізації державно-управлінських відносин.
96.Лідерство як основа професійної компетентності посадових осіб
місцевого самоврядування.
97.Залучення приватного сектору до надання муніципальних послуг в
Україні.
98.Підтримка та розвиток виробничого потенціалу регіону.
99.Управління сільськими населеними пунктами.
100.Регіональні системи розвитку зайнятості населення.
101.Управління трудовими ресурсами на регіональному рівні.
102.Регулювання земельних відносин на території регіону.
103.Соціальне партнерство в наданні громадських послуг.
104.Розвиток соціальної інфраструктури регіону.
105.Державне регулювання розвитку галузей соціально-культурного
призначення.
106.Публічно-приватні партнерства з модернізації інфраструктури.
107.Управління якістю як основа ефективного управління територіями.
108.Особливості розробки та реалізації інфраструктурних проектів.
109.Нормативно-правове забезпечення розвитку концесійних відносин в
Україні.
110.Соціальні послуги на місцевому рівні.
111.Маркетингові процеси прийняття рішень.
112.Сучасні проблеми регіонального розвитку та їх вирішення на основі
проектного підходу.
113.Бюджетування на регіональному рівні.
114.Інструменти логістичного управління ресурсами.
115.Логістичне адміністрування на регіональному рівні.
116.Вплив державної регіональної політики України на розвиток
регіону.
117.Регіональна політика ЄС: система пріоритетів та інструментів.
118.Управління розвитком міста з моногалузевою структурою
господарства.
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119.Програмно-цільовий підхід до розвитку територій.
120.Пріоритетні напрями формування місцевої інвестиційної політики.
121.Місцевий економічний розвиток: принципи, фактори, інструменти.
122.Кластерний підхід до визначення пріоритетів розвитку регіону.
123.Державно-приватне партнерство як механізм розвитку регіону.
124.Створення спроможних територіальних громад: організаційноправові засади.
125.Моделі виборчих систем на місцевих виборах в незалежній Україні.
126.Стан та шляхи модернізації системи місцевих виборів в Україні.
127. Законодавче забезпечення місцевих виборів в Україні.
128.Місцеві вибори як інститут розвитку територіальної громади.
129.Роль виборів у формуванні місцевих еліт.
Управління містом
1.Державна політика у сфері місцевого самоврядування.
2.Принципи автономії місцевого самоврядування: специфіка реалізації.
3.Визначення ключових тенденцій розвитку місцевого самоврядування.
4.Органи самоорганізації населення як інструмент соціальноекономічного розвитку територій.
5.Органи самоорганізації населення в контексті адміністративної
реформи.
6.Служба в органах місцевого самоврядування.
7.Повноваження в системі місцевого самоврядування.
8.Бенчмаркінг в системі місцевого самоврядування.
9.Управління знаннями в системі місцевого самоврядування.
10.Побудова систем управління якістю у виконавчих органах місцевого
самоврядування.
11.Організація надання адміністративних послуг на місцевому рівні.
12.Реформування
конституційно-правових
засад
місцевого
самоврядування в Україні.
13.Місцеве самоврядування в Україні та Європейська хартія місцевого
самоврядування: порівняльний аналіз.
14.Функціональні зв’язки в системі місцевого самоврядування.
15.Адаптація законодавства України про місцеве самоврядування до
норм міжнародного права.
16.Міжнародні зв’язки в системі місцевого самоврядування.
17.Територіальна основа організації і діяльності місцевих рад в умовах
реформування територіального устрою України.
18.Особливості функціонування місцевого самоврядування у м. Києві.
19.Діагностика
організації
діяльності
органів
місцевого
самоврядування: світовий досвід та українські реалії.
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20.Міжнародний досвід реалізації права громадян на участь у
місцевому самоврядуванні.
21.Управління якістю надаваних послуг в системі місцевого
самоврядування.
22.Розвиток системи виборів на місцевому рівні в Україні.
23.Виборчі системи на місцевому рівні: порівняльний аналіз.
24.Вибори як складова побудови громадянського суспільства.
25.Посадові та виборні особи місцевого самоврядування.
26.Підготовка та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого
самоврядування.
27.Модернізація
кадрової
політики
в
органах
місцевого
самоврядування.
28.Матеріально-фінансова основа розвитку територіальної громади в
Україні.
29.Ефективність використання власності територіальної громади.
30.Реалізація права комунальної власності в Україні.
31.Органи
місцевого
самоврядування
в
системі
надання
адміністративних послуг.
32.Доходи та видатки місцевих бюджетів.
33.Альтернативні джерела надходжень до місцевого бюджету.
34.Місцеві позики: український та зарубіжний досвід.
35.Місцеві фінансові системи в зарубіжних країнах.
36.Організація контролю за виконанням міського бюджету.
37.Система місцевих податків та зборів.
38.Система бюджетування на рівні територіальної громади.
39.Програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів.
40.Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні.
41.Формування і виконання місцевого бюджету.
42.Шляхи стабілізації і зміцнення фінансів місцевих органів влади.
43.Особливості бюджетного планування на місцевому рівні.
44.Формування місцевих бюджетів: порівняльний аналіз.
45.Вдосконалення організаційно-економічного механізму управління
містом.
46.Містобудівний аспект регулювання розвитком міста.
47.Містобудівні проекти місцевого розвитку.
48.Містобудівний кадастр як інструмент ефективного управління
сучасним містом.
49.Генеральний план як цільова модель розвитку міста.
50.Система планування соціально-економічного розвитку міста.
51.Стратегічне планування розвитку міста.
52.Участь громадськості у формуванні і реалізації стратегічних планів.
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53.Програмно-цільове управління соціально-економічним комплексом
міста.
54.Реалізація містобудівних проектів розвитку населеного пункту в
умовах відкритого суспільства.
55.Модель планувального розвитку міста.
56.Муніципальне управління: досвід зарубіжних країн.
57.Концепції місцевого економічного розвитку.
58.Маркетингові стратегії міст.
59.Інструмент місцевого економічного розвитку.
60.Джерела фінансування місцевого економічного розвитку.
61.Державне регулювання продовольчого комплексу регіону.
62.Діяльність органів місцевої влади в умовах надзвичайних
техногенних ситуацій і стихійних лих.
63.Екологічні аспекти розвитку міста.
64.Політика сталого розвитку населених пунктів.
65.Організаційно-правові та економічні механізми підтримки розвитку
підприємництва на території регіону (міста).
66.Залучення інвестицій у розвиток господарського комплексу міста.
67.Маркетинг громадських послуг у муніципальному управлінні.
68.Механізм управління комунальним майновим комплексом міста в
сучасних умовах.
69.Монофункціональні міста – проблеми та перспективи розвитку.
70.Підтримка та розвиток виробничого потенціалу міста.
71.Проблеми та перспективи розвитку малих міст в Україні.
72.Регулювання земельних відносин на території міста.
73.Реформування житлово-комунального господарства міста.
74.Розвиток партнерських зв’язків між державою, органами місцевого
самоврядування та недержавними структурами щодо реалізації проектів
міського розвитку.
75.Соціальне партнерство в наданні громадських послуг.
76.Розвиток соціальної інфраструктури міста.
77.Управління транспортною системою в місті.
78.Регулювання розвитку галузей соціально-культурного призначення
на території міста.
79.Управління розвитком галузей соціально-побутового призначення на
території міста.
80.Розвиток міської інфраструктури.
81.Управління підрозділами інфраструктури міста.
82.Публічно-приватні партнерства з модернізації інфраструктури.
83.Проектний підхід до управління інфраструктурою міста.
84.Комунальний сектор економіки міста: особливості господарювання
та розвитку.
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85.Сучасні механізми управління комунальним сектором економіки
міста.
86.Роль проектів в рамках державно-приватного партнерства у розвитку
міської інфраструктури.
87.Інфраструктура як фактор міського маркетингу.
88.Інфраструктурна політика в місті: сучасні пріоритети.
89.Інфраструктурна політика в місті: підходи до формування та
реалізації.
90.Управління якістю як основа ефективного управління містом.
91.Особливості розробки та реалізації інфраструктурних проектів у
містах України.
92.Маркетинг як інструмент реалізації стратегії розвитку міста.
93.Брендінг міст: світовий та вітчизняний досвід.
94.Розвиток концесійних відносин в містах України.
95.Маркетингові процеси прийняття рішень та їх застосування в
управлінні містом.
96.Сучасні проблеми міського розвитку та їх вирішення на основі
проектного підходу.
97.Бюджетування на місцевому рівні.
98.Логістичне адміністрування на місцевому рівні.
99.Логістичне управління місцевими ресурсами.
100.Лідерство в системі управління містом.
101.Комунікаційні стратегії органу місцевого самоврядування.
102.Кадрова політика в системі місцевого самоврядування.
103.Організаційно-правові засади діяльності органів місцевої влади на
рівні міста.
104.Управління розвитком міст з моногалузевою структурою
господарства.
105.Програмно-цільовий підхід у розвитку міста.
106.Пріоритетні напрями формування місцевої інвестиційної політики.
107.Місцевий
економічний
розвиток: альтернативні джерела
фінансування.
108.Партиципаторний бюджет: особливості формування.
109.Участь громади у формуванні та використанні місцевого бюджету.
110.Програмно-цільовий
метод
у
підвищенні
ефективності
використання коштів місцевих бюджетів.
111.Місцеві запозичення та кредитна політика органів місцевої влади.
112.Місцеві вибори як інститут розвитку сільської територіальної
громади.
113.Політичні партії на місцевих виборах: українська практика та
європейський досвід.
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114.Реалізація європейських виборчих стандартів на місцевих виборах в
Україні.
115.Організаційно-правові засади та стадії виборчого процесу місцевих
виборів в об’єднаній територіальній громаді.
116.Актуальні питання регламентації та проблеми становлення
муніципального виборчого процесу в Україні.
Кафедра соціальної і гуманітарної політики
1. Роль соціальної політики у розвитку демократії та дотриманні прав
людини в Україні.
2. Формування єдиного гуманітарного простору в Україні як
управлінська проблема.
3. Основні пріоритети гуманітарної політики в умовах системних
трансформацій українського суспільства.
4. Пріоритети реформування гуманітарної політики України в умовах
загальноєвропейського співробітництва.
5. Державне управління гуманітарним розвитком в умовах
європейської інтеграції України.
6. Державне регулювання розвитку гуманітарної сфери: європейський
досвід для України.
7. Культурне співробітництво між Україною та ЄС на регіональному
рівні.
8. Нормативно-правове регулювання гуманітарної політики у країнах
ЄС: досвід для України.
9. Адаптація європейського досвіду реформування гуманітарної сфери
в Україні.
10. Місце та роль традиційних духовних цінностей українського народу
в сучасній гуманітарній політиці.
11. Європейські моделі соціального діалогу: досвід для України.
12. Вплив духовних цінностей на формування активної життєвої позиції
громадян України.
13. Еволюція організаційно-функціональної структури державного
регулювання соціальних процесів в Україні.
14. Організаційно-функціональна структура державного управління
гуманітарною сферою України та шляхи її вдосконалення.
15. Аналіз державного управління соціогуманітарним розвитком в
Україні в контексті відповідності стандартам демократичної держави.
16. Сучасні міжнародні підходи до вирішення проблем гуманітарного
розвитку: досвід для України.
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17. Проблеми та шляхи реформування соціальної політики в контексті
європейської інтеграції України.
18. Роль соціальної політики у підвищенні якості життя громадян
України.
19. Вплив міжнародних організацій на формування і розвиток
соціальної політики в Україні.
20. Шляхи утвердження сталого людського розвитку в Україні.
21. Особливості державної політики щодо подолання бідності в Україні.
22. Роль політичних партій та громадських організацій у реалізації
завдань соціальної політики: зарубіжний та вітчизняний досвід.
23. Механізми модернізації державної політики в сфері соціального
захисту населення України.
24. Проблеми та перспективи розвитку системи соціального захисту
населення України з урахуванням європейського досвіду.
25. Досвід модернізації європейської системи соціального захисту
населення на основі стратегії розвитку ЄС “Європа-2020”.
26. Особливості державної політики у сфері соціального захисту
учасників АТО.
27. Європейська політика “соціального включення” соціально
вразливих осіб.
28. Шляхи реформування системи пільг в Україні.
29. Основні підходи до соціальної допомоги соціально вразливим
верствам населення: зарубіжний досвід.
30. Накопичувальна пенсійна система: аналіз зарубіжного досвіду.
31. Особливості реформування пенсійного забезпечення на нинішньому
етапі.
32. Європейський
досвід
реформування
системи
пенсійного
забезпечення.
33. Провідні тенденції європейського досвіду проведення пенсійної
реформи.
34. Європейська практика системи соціального страхування.
35. Шляхи вдосконалення системи соціального страхування в Україні з
урахуванням європейського досвіду.
36. Соціальна політика держави щодо підвищення рівня доступності
житла.
37. Державна соціальна політика у сфері регулювання доходів
населення.
38. Соціальна політика у сфері оплати праці.
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39. Роль фіскальної політики у державному регулюванні доходів
населення.
40. Державна політика України щодо реалізації Цілей розвитку
тисячоліття.
41. Медичне страхування: проблеми впровадження та пріоритети
розвитку.
42. Механізми вдосконалення надання соціальних послуг.
43. Державне регулювання сімейно-шлюбних відносин в Україні:
сучасний стан та перспективи.
44. Організаційно-правові засади та практика державного регулювання
внутрішньоміграційних процесів в Україні.
45. Державне управління етнонаціональним розвитком України та
шляхи його вдосконалення.
46. Особливості та шляхи вдосконалення державної політики щодо
закордонного українства.
47. Політика загальнонаціонального примирення та єдності як основа
духовно-культурного розвитку українського суспільства.
48. Особливості політики держави щодо релігії та церкви в Україні.
49. Шляхи вдосконалення державної політики щодо захисту прав дітей.
50. Державна політика щодо розвитку туризму в Україні: аналіз та
механізми впровадження.
51. Завдання державного управління з розвитку національного спорту
як складової підвищення світового іміджу України.
52. Європейські підходи до формування молодіжної політики: досвід
для України.
53. Сучасний стан та перспективи формування єдиного науковоосвітнього простору в Україні.
54. Вплив державної культурної політики на відродження духовності
українського народу.
55. Державна стратегія з досягнення суспільної і культурної
самореалізації особистості.
56. Державна політика в сфері розвитку відносин соціального
партнерства в Україні.
57. Пріоритети та перспективи державної політики в сфері соціального
захисту населення.
58. Формування інноваційної моделі культурної політики в умовах
суспільних трансформацій в Україні.
59. Регулювання розвитку культурної сфери на регіональному рівні.
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60. Державна політика у сфері охорони культурної спадщини: сутність
та особливості реалізації в сучасних умовах.
61. Державна політика щодо розвитку інтелектуального потенціалу
українського суспільства.
62. Державне сприяння інвестиціям у соціокультурний капітал України.
63. Державна політика у сфері забезпечення соціальної безпеки.
64. Людські ресурси в системі управлінської діяльності Української
держави.
65. Формування соціальної структурованості українського суспільства
як напрям державної політики.
66. Державна політика щодо формування середнього класу в Україні.
67. Державна політика в сфері соціально-класових відносин в Україні.
68. Проектний менеджмент в сфері культурного розвитку.
69. Державно-громадська модель управління у сфері культури.
70. Національна самосвідомість як чинник державотворення.
71. Державна політика щодо підвищення рівня та якості життя
населення України.
72. Інтелектуальні послуги як фактор інноваційного розвитку.
73. Державна політика в сфері ринку освітніх послуг.
74. Державна політика щодо формування соціальної інфраструктури.
75. Соціальна трансфертна система в умовах ринкової трансформації.
76. Організаційно-функціональні засади державної житлової політики.
77. Фінансові механізми забезпечення соціальної безпеки.
78. Фінансові механізми забезпечення соціального захисту населення.
79. Фінансові механізми забезпечення державного соціального
страхування.
80. Фінансові механізми регулювання доходів населення.
81. Стратегії та механізми соціального розвитку регіону.
82. Державна політика щодо розвитку людського капіталу в аграрній
сфері.
83. Державна політика в сфері реформування житлово-комунального
господарства.
84. Державна політика в сфері інвестування в людський капітал.
85. Інституціоналізація соціального розвитку.
86. Конституційно-правові засади соціального розвитку українського
суспільства.
87. Формування інноваційної культури підприємницької діяльності.
88. Державне регулювання соціального потенціалу підприємства.
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89. Регіональні особливості регулювання етнонаціональних процесів в
Україні.
90. Державна політика в сфері формування та розвитку соціальної
культури.
91. Державна політика в сфері розвитку сімейних відносин.
92. Державна політика в сфері розвитку гендерних відносин.
93. Мовна політика у двомовному суспільстві.
94. Механізми взаємодії органів державної влади та інститутів
громадянського суспільства в соціальній сфері.
95. Модернізація державного регулювання розвитку соціокультурної
сфери: напрями і механізми.
96. Державне регулювання розвитку культурної сфери: європейський
досвід для України.
97. Формування єдиного гуманітарного простору в Україні:
інформаційний аспект.
98. Державне регулювання діяльності у сфері працевлаштування
фахівців: світовий досвід для України.
99. Інформаційний простір на ринку праці: механізми формування та
функціонування в Європі та Україні.
100. Шляхи забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей
для чоловіків та жінок у сфері зайнятості.
101. Напрями та механізми забезпечення безпечних умов праці.
102. Державні завдання щодо трансформації нелегальної зайнятості.
103. Реформування системи інституційного регулювання ринку праці в
Україні.
104. Державна стратегія гідної зайнятості в Україні: аналіз та
механізми впровадження.
105. Державна політика соціального захисту вразливих груп на ринку
праці.
106. Напрями модернізації національної моделі ринку праці.
107. Проблеми та шляхи розвитку ринку праці в контексті
європейської інтеграції України.
108. Особливості державної політики зайнятості в Україні в умовах
сучасних викликів.
109. Порівняльний аналіз стратегічних напрямів політики трудових
доходів населення в Україні та Європейському Союзі.
110. Система
заходів
щодо
стимулювання
зайнятості
малозабезпечених осіб .
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111. Механізми боротьби з дитячою працею: світовий досвід для
України.
112. Державне регулювання праці людей з обмеженими фізичними
можливостями та шляхи удосконалення його механізмів в Україні.
113. Державна політика України у сфері зовнішньої трудової міграції:
цілі, завдання, механізми реалізації.
114. Аналіз впровадження в Україні державної стратегії Гідної праці.
115. Механізми забезпечення взаємодії ринку освіти та ринку праці в
Україні.
116. Шляхи забезпечення впровадження в Україні європейських
стандартів у сфері зайнятості.
117. Квотування робочих місць як напрям соціального захисту в
Україні та зарубіжних країнах.
118. Напрями державної підтримки безробітного населення.
119. Порівняльний аналіз механізмів державного регулювання
демографічних процесів: досвід європейських країн.
120. Стратегічні напрями забезпечення демографічного розвитку в
Україні та країнах ЄС.
121. Проблеми та перспективи розвитку національного усиновлення в
Україні.
122. Шляхи та механізми співпраці держави з волонтерськими
організаціями.
123. Оцінювання ефективності державної політики: сучасні
міжнародні підходи.
124. Напрями та механізми взаємодії держави та громадянського
суспільства у соціальній сфері.
125. Механізми державної допомоги вимушеним переселенцям.
126. Шляхи підвищення ефективності та результативності державної
політики у сфері соціального захисту.
127. Досвід і перспективи співпраці України з міжнародними
організаціями у соціальній сфері.
128. Міжнародні підходи до підвищення соціогуманітарного
потенціалу суспільства.
129. Особливості державної політики в умовах старіння населення.
130. Європейський досвід у вирішенні проблем соціальної політики.
131. Сучасні виміри державної політики у сфері реабілітації та
зайнятості інвалідів.
132. Шляхи оптимізації державної політики соціального захисту
багатодітних сімей
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133. Удосконалення державної політики щодо реформування системи
соціальних послуг.
134. Інноваційні підходи державної політики до вирішення проблем у
соціальній сфері.
135. Порівняльний аналіз стратегічних напрямів політики трудових
доходів населення в Україні та Європейському Союзі.
136. Соціогуманітарні аспекти національної безпеки України крізь
призму європейської інтеграції.
137. Гуманітарний розвиток і гуманітарна політика в умовах інтеграції
України в ЄС.
138. Якість культурних послуг як чинник інтеграції України в
європейський культурний простір.
139. Історична
пам’ять
українського
народу
в
контексті
загальнолюдських духовних цінностей.
140. Механізм імплементації принципів гуманітарної політики
Європейського Союзу в Україні.
141. Пріоритетні напрямки інтеграції України у світовий
інформаційний простір.
142. Динамічна стабільність духовності в Україні як фактор
консолідації суспільства.
143. Політична свідомість як основа формування активної
громадянської позиції в умовах європейської інтеграції.
144. Зростання ролі української еліти у формуванні національної
самосвідомості в контексті європейських духовних цінностей.
145. Державна політика України у сфері культури в контексті
європейських інтеграційних процесів.
146. Соціальна безпека в контексті європейської інтеграції України.
147. Механізми державного управління в сфері соціального захисту в
контексті європейської інтеграції України.
148. Організаційно-правове регулювання соціальної сфери в країнах
ЄС.
149. Місце соціальної політики в інтеграційній стратегії ЄС.
150. Соціальні виміри європейської інтеграції.
151. Багатоманітність форм соціального розвитку на Європейському
континенті.
152. Розвиток соціально-трудових відносин в контексті соціального
розвитку Європи.
153. Соціальна політика ЄС.
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154. Правові (організаційно-правові) засади європейської соціальної
політики.
155. Формування правових засад (основ) соціальної політики ЄС
156. Нові функції соціальної політики ЄС.
157. Механізми реалізації соціальної політики ЄС.
158. Будівництво єдиного соціального простору Європи.
159. Формування (трансформація) соціального права ЄС та його
застосування в Україні.
160. Єдиний соціальний простір ЄС та соціальний розвиток
українського суспільства.
161. Демократизація механізмів державного управління у соціальногуманітарній сфері.
Кафедра інформаційної політики та електронного урядування
Спеціалізація “Зв’язки з громадськістю в публічному управлінні”
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. Державна інформаційна політика України: стан, проблеми та
напрями розвитку.
5. Система органів влади у сфері інформаційної політики в Україні:
проблеми оптимізації.
6. Механізми державного регулювання інформаційної сфери
(телекомунікації, ЗМІ, реклама, Інтернет, книговидавництво – на вибір).
7. Доступ до публічної інформації: проблеми правового регулювання.
8. Діяльність підрозділів органів державної влади із забезпечення
доступу до публічної інформації: проблеми функціонування.
9. Механізми забезпечення прозорості і відкритості органів державної
влади та місцевого самоврядування в контексті впровадження електронного
урядування.
10. Інформаційна політика міжнародних організацій: досвід для
України.
11. Місце і роль громадянського суспільства в політичній комунікації в
умовах інформаційного суспільства.
12. Інформаційний менеджмент в державному управлінні.
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13. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських
рішень.
14. Розвиток електронної демократії в Україні та світі.
15. Державне управління інформаційною сферою: зарубіжний і
вітчизняний досвід.
16. Громадське телебачення і радіомовлення України: проблеми та
перспективи.
17. Державна інформаційна політика і безпека держави.
18. Проблеми правового забезпечення інформаційної сфери України.
19. Інформаційні війни в сучасному соціально–політичному контексті.
20. Формування іміджу України у міжнародному інформаційному
просторі.
21. Імідж держави і державна інформаційна політика.
22. Формування іміджу органів державної влади.
23. Імідж уряду в українських та зарубіжних ЗМІ.
24. Механізми
державного
регулювання
консультування
з
громадськістю.
25. Зв’язки з громадськістю у державних структурах.
26. Залучення громадян до процесу прийняття рішень.
27. Комунікативна політика органів державної влади.
28. Урядові зв’язки з громадськістю: тенденції розвитку.
29. Комунікації в державних інституціях.
30. Комунікації і державно-управлінська діяльність.
31. Комунікативні технології в системі державної служби і служби в
органах місцевого самоврядування.
32. Медіа, бізнес, громадськість, влада: взаємодія в умовах реформ.
33. Засоби масової інформації як інструмент формування іміджу
держави/органу влади/організації/політика/посадовця – на вибір.
34. Влада і громада: проблеми взаємодії.
35. Основні стандарти оприлюднення інформації на веб-сайтах органів
державної влади, органах місцевого самоврядування у мережі Інтернет.
36. Маніпуляційні впливи у діяльності державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування.
37. Комунікативні складові інформаційних операцій.
38. Консультування
громадськості
в
умовах
інформаційного
суспільства.
39. Стратегічні комунікації в системі державного управління.
40. Інформаційні конфлікти в державному управлінні.
41. Інформаційні конфлікти в міждержавних відносинах.
42. Інформаційні війни на пострадянському просторі.
43. Конструювання іміджу країни в сучасних умовах.
44. Формування іміджу місцевих органів влади.
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урядування:

45. Зарубіжний досвід впровадження електронного
перспективи впровадження в Україні.
46. Стан, проблеми та перспективи розвитку електронного урядування в
Україні.
47. Електронне урядування в Україні як об’єкт правового регулювання.
48. Передумови впровадження електронного урядування в світі та в
Україні.
49. Електронне урядування в галузях державного управління
(економіка, фінанси, промисловість, е-комерція, е-парламент, е-юстиція, еосвіта, е-здоров’я тощо – на вибір).
50. Електронне урядування на місцевому рівні.
51. Державна політика розвитку інформаційного суспільства й
електронного урядування: сутність, мета, стратегія і механізми реалізації.
52. Надання
державних
послуг
з
використанням сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.
53. Архітектура електронного уряду.
54. Організаційне і кадрове забезпечення електронного урядування.
55. Теоретико-методологічні засади впровадження електронного
урядування в Україні.
56. Система інформаційних ресурсів органу державної влади в
контексті впровадження електронного урядування.
57. Впровадження
інформаційного
маркетингу
в
контексті
впровадження електронного урядування в Україні.
58. Вільна тема (з питань державної інформаційної політики).
Кафедра україністики та іноземних мов
1. Культура спілкування у сфері державного управління: мовленнєвий
аспект.
2. Термінологія державного управління.
3. Мовна ситуація в державному управлінні (за матеріалами певного
регіону).
4. Культуроносна функція мови у формуванні особистості державного
службовця.
5. Мовна культура в державному управлінні (вербальний і
невербальний контекст).
6. Нейролінгвістичний інструментарій самоуправління державного
службовця.
7. Нейролінгвістичні техніки самовдосконалення управлінця.
8. Феномен революції в сучасному державноуправлінському дискурсі.

