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Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування
та управління містом
1. Державна політика у сфері місцевого самоврядування.
2. Розвиток та взаємовпливи концепцій місцевого самоврядування.
3. Імплементація Європейської хартії місцевого самоврядування до
вітчизняного законодавства.
4. Особливості територіальної організації місцевого самоврядування в
Україні: ретроспектива та перспектива.
5. Ефективність розвитку територіальної організації місцевого
самоврядування.
6. Автономія місцевого самоврядування та можливість її реалізації на
сучасному етапі.
7. Реалізація основних принципів місцевого самоврядування в контексті
реформ.
8. Реформи в системі місцевого самоврядування у контексті
децентралізації влади.
9. Особливості децентралізації в Україні і світі.
10. Специфіка вітчизняного місцевого самоврядування.
11. Розвиток вітчизняного місцевого самоврядування: традиції і
тенденції.
12. Становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні.
13. Теоретичні та організаційно-правові засади розвитку сучасної
системи місцевого самоврядування в Україні.
14. Перспективи становлення та розвитку системи місцевого
самоврядування в контексті проведення реформ в Україні.
15. Органи самоорганізації населення як інструмент соціальноекономічного розвитку територій.
16. Органи самоорганізації населення в контексті адміністративної
реформи.
17. Взаємодія місцевих рад і системи органів самоорганізації
населення.
18. Організація діяльності органів і посадових осіб місцевого
самоврядування.
19. Особливості служби в органах місцевого самоврядування.
20. Етичні принципи службовця органу місцевого самоврядування.
21. Реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації: світовий та вітчизняний досвід.
22. Лідерство в системі місцевого самоврядування.
23. Асоціації органів місцевого самоврядування.
24. Розподіл повноважень в системі місцевого самоврядування в
умовах реформування.
25. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства.
26. Організаційно-правові засади забезпечення участі громадян в
місцевому управлінні в Україні.
27. Місцеве самоврядування в Україні та за кордоном: особливості
використання діяльнісного потенціалу територіальних громад.
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28. Порівняльний аналіз організації та функціонування комунального
самоврядування на прикладі міст (однієї із зарубіжних країн на вибір) та
України.
29. Організаційно-правове забезпечення нормотворчої діяльності
представницьких органів місцевого самоврядування.
30. Нормотворчість як спосіб реалізації компетенції представницьких
органів місцевого самоврядування.
31. Організація муніципального управління: світовий досвід.
32. Інститут місцевого самоврядування: традиційні підходи та пошук
національної моделі.
33. Шляхи наближення системи врядування на локальному рівні в
Україні до європейських стандартів.
34. Бенчмаркінг в системі місцевого самоврядування.
35. Управління знаннями в системі місцевого самоврядування.

36. Управління якістю муніципальних послуг в системі місцевого
самоврядування.
37. Побудова систем управління якістю у виконавчих органах місцевого
самоврядування.
38. Організація надання публічних послуг на місцевому рівні.
39. Організація надання адміністративних послуг на місцевому рівні.
40. Колегіальні органи місцевого самоврядування, їх діяльність та
волевиявлення.
41. Організація місцевого самоврядування у міських агломераціях.
42. Організація взаємодії міської ради і районних у місті рад.
43. Управління ефективністю та результативністю у системі місцевого
самоврядування: світовий та вітчизняний виміри.
44. Формування соціального потенціалу територіальної громади:
євроінтеграційний контекст.
45. Належне врядування на місцевому рівні: євроінтеграційний контекст.
46. Організація діяльності органів місцевого самоврядування на основі
проектного підходу: світовий досвід для України.
47. Організаційні процеси у системі місцевого самоврядування: світовий
досвід для України.
48. Адаптивний менеджмент у системі місцевого самоврядування.
49. Новітні
тенденції
у
системі
місцевого
самоврядування:
євроінтеграційний контекст.
50. Поняття та система гарантій місцевого самоврядування.
51. Контроль діяльності органів та посадових осіб місцевого
самоврядування.
52. Види й структура органів місцевого самоврядування зарубіжних
країн.
53. Адміністративно-територіальний поділ і рівні місцевого управління
(будь-якої зарубіжної країни на вибір).
54. Місцеві органи влади в системі публічного управління (будь-якої
зарубіжної країни на вибір).
55. Компетенції органів місцевого самоврядування в зарубіжних
країнах.
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56. Розподіл функцій між органами управління в країнах Європи.
57. Організація місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
58. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в
зарубіжних країнах.
59. Перспективи розвитку місцевого самоврядування: зарубіжний
досвід (однієї із зарубіжних країн на вибір).
60. Документ і документаційне забезпечення управління в Україні.
61. Діловодство як вид допоміжної діяльності в апараті органів
місцевого самоврядування.
62. Особливості організації служби діловодства в місцевому
самоврядуванні.
63. Особливості документального оформлення роботи з персоналом в
органах державної влади та місцевого самоврядування.
64. Інформаційні технології підтримки документообігу в органах
місцевого самоврядування.
65. Роль
територіальної
громади
в
розвитку
туристичної
інфраструктури регіону.
66. Впровадження контролінгу в систему місцевого самоврядування
України.
67. Технології застосування системи контролінгу в управлінській
діяльності органів державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
68. Механізми формування та реалізації туристичної політики регіону.
69. Нормативно-правові основи просторового розвитку територій
70. Основні принципи організації планування розвитку територій на
місцевому рівні.
71. Реалізація містобудівного потенціалу населеного пункту.
72. Сучасна модель просторового розвитку територіальної громади.
73. Види документів, що регулюють розвиток територій: проблеми та
шляхи вдосконалення.
74. Містобудівний кадастр як інструмент управління місцевим
розвитком.
75. Генеральний план розвитку міста як основний містобудівний
документ.
76. Особливості планування сільських територій.
77. Особливості планування міст.
78. Управління сталим розвитком територій.
79. Сутність та поняття державної цільової програми: практичний
досвід та шляхи вдосконалення.
80. Щорічні плани соціально-економічного розвитку: теорія і практика.
81. Місцева економічна політика: сутність, складові та інструменти
реалізації.
82. Зарубіжний і вітчизняний досвід проведення комплексної оцінки
розвитку територій.
83. Механізми державного стимулювання економічного розвитку
територій.
84. Напрями місцевої інвестиційної політики.
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85. Формування територіальної інноваційної інфраструктури.
86. Планування інвестиційної діяльності на місцевому рівні.
87. Перспективи активізації підприємницької діяльності на місцевому
рівні.
88. Формування місцевої інфраструктури підтримки підприємництва.
89. Недержавні структури сприяння місцевому економічному розвитку:
функції та взаємодія з органами влади.
90. Стратегія як інструмент муніципального менеджменту.
91. Взаємодія громадськості та органів місцевого самоврядування у
процесі стратегічного планування.
92. Моніторинг як невід’ємна складова стратегічного планування.
93. Організаційна культура в органах місцевого самоврядування.
94. Лідерство як основа професійної компетентності посадових осіб
місцевого самоврядування
95. Організаційно-правові засади проходження служби в органах
місцевого самоврядування
96. Залучення приватного сектору до надання муніципальних послуг в
Україні
97. Управління
персоналом
в
системі
органів
місцевого
самоврядування.
98. Сучасний керівник органу місцевого самоврядування: психологоуправлінські вимоги до його діяльності.
99. Шляхи підвищення рівня професіоналізму, компетентності
службовця органу місцевого самоврядування.
100. Програмно-цільовий підхід до підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.
101. Стратегія модернізації системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації посадових осіб і службовців органів місцевого
самоврядування.
102. Економічні ресурси місцевого розвитку.
103. Маркетинг міста як інструмент забезпечення його розвитку.
104. Брендінг міста: організаційні засади.
105. Бюджети місцевого самоврядування: формування та виконання.
106. Бюджетне планування та його особливості.
107. Ринок муніципальних запозичень в Україні.
108. Реформування міжбюджетних відносини в Україні.
109. Місцеві бюджети у контексті завдань адміністративнотериторіальної реформи.
110. Формування бюджетів розвитку місцевих бюджетів.
111. Інвестиційна політика органів місцевого самоврядування.
112. Шляхи удосконалення казначейського обслуговування місцевих
бюджетів.
113. Формування доходів та планування видатків місцевих бюджетів.
114. Міжбюджетні трасферти в Україні: проблеми та перспективи.
115. Формування місцевих бюджетів: порівняльний аналіз зарубіжного
досвіду та вітчизняної практики.
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116. Впровадження програмно-цільового методу формування та
виконання місцевого бюджету.
117. Маркетингові підходи у інвестиційній діяльності органів місцевого
самоврядування.
118. Організаційно-правові засади та стадії процесу місцевих виборів в
Україні
119. Виборчі системи для місцевих виборів: міжнародний досвід та
українське законодавство.
120. Правова та політична культура учасників місцевих виборів в
Україні.
121. Місцеві вибори як інструмент розвитку територіальної громади.
122. Місцеві вибори як інструмент розвитку регіону.
123. Підсумки місцевих виборів: формування пропозицій щодо
оптимізації законодавчого забезпечення.
124. Політичні партії на місцевих виборах: українська практика,
європейський досвід та шляхи правового реформування.
125. Місцеві вибори: місце і роль політичних партій.
126. Стан та шляхи реформування системи місцевих виборів в Україні.
127. Інститут власності у системі місцевого самоврядування.
128. Роль комунальної власності у життєзабезпеченні територіальної
громади.
129. Особливості реалізації права комунальної власності.
130. Шляхи
ефективного
використання
майнового
комплексу
територіальної громади.
131. Сучасні механізми управління об’єктами комунальної власності.
132. Особливості
функціонування
комунального
унітарного
підприємства.
133. Проблеми
формування
майнового
комплексу
сільської
територіальної громади.
134. Управління корпоративними правами територіальної громади.
135. Проектний підхід у системі управління розвитком території.
136. Проект територіальної громади як інструмент вирішення її
соціально-економічних проблем.
137. Роль місцевих програм у життєзабезпеченні територіальної
громади.
138. Кращі практики реалізації місцевих проектів і програм у зарубіжних
країнах.
139. Особливості розробки та управління місцевими проектами.
140. Всеукраїнський конкурс програм та проектів місцевого
самоврядування: удосконалення нормативно-правового та методичноорганізаційного забезпечення.
141. Соціальні проекти як засіб життєзабезпечення територіальної
громади.
142. Територіальна громада як учасник і співвиконавець місцевого
проекту.
143. Прогнозування розвитку міста.
144. Місцеві цільові програми: чинники успішної реалізації.
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145. Ресурсний потенціал територіальної громади.
146. Місцеве господарювання: досвід зарубіжних країн.
147. Комунальний сектор економіки: особливості управління.
148. Підвищення рівня розвитку інфраструктури як один з пріоритетів
структурної політики ЄС.
149. Управління проектним циклом територіального проекту: підходи
ЄС.
150. Особливості управління інфраструктурним проектом територіальної
громади.
151. Місцева інфраструктура як фактор розвитку територіальної
громади.
152. Публічно-приватні партнерства у модернізації інфраструктури:
світовий досвід.
153. Управління фінансовими ресурсами територіальної громади:
проблеми та можливі шляхи вирішення.
154. Управління земельними ресурсами територіальної громади у
контексті ринкових перетворень.
155. Земельна політика в населених пунктах у контексті земельної
реформи в Україні.
156. Місцева інфраструктура територіальної громади: сучасний стан та
проблеми розвитку.
157. Проектний підхід до розвитку місцевої інфраструктури.
158. Світові моделі місцевого економічного розвитку.
159. Проекти в рамках державно-приватного партнерства на місцевому
рівні.
160. Інноваційні механізми у використанні ресурсів територіальної
громади.
161. Особливості та проблеми розвитку інфраструктури сільських
територіальних громад.
162. Ефективна зайнятість як фактор розвитку територіальної громади.
163. Комунікаційні стратегії органу місцевого самоврядування.
164. Інновації в муніципальному управлінні.
165. Інформаційні ресурси розвитку територіальних громад.
166. Неекономічні фактори економічного розвитку територіальної
громади.
167. Напрями і механізми підвищення конкурентоспроможності
території.

Кафедра державного менеджменту
1. Кластерний підхід в системі місцевого самоврядування України.
2. Механізми взаємодії органів державної влади та органів
місцевого самоврядування (на приклади регіону).
3. Механізми реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні.
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4. Об’єднання територіальних громад як механізм створення умов
місцевого розвитку.
5. Місцеве самоврядування та публічне управління – демократичні
компоненти сучасної сервісної держави (на прикладі міста – обласного
центра).
6. Взаємодія державних та місцевих органів влади у наданні
публічних послуг (на прикладі міста).
Кафедра управління національним господарством
та економічної політики
1. Конституційні засади регулювання економічних відносин в
Україні та інших країнах: порівняльний аналіз.
2. Механізми парламентського регулювання економічних відносин
у системі національного господарства.
3. Розвиток парламентських механізмів управління і контролю в
сфері бюджетно-фінансових відносин.
4. Методи економічного прогнозування та їх застосування в процесі
формування та реалізації державної політики.
5. Механізми формування та реалізації бюджетної політики в
Україні.
6. Бюджетний процес та напрями його вдосконалення в Україні.
7. Зарубіжний досвід середньострокового бюджетного планування
та його впровадження в України.
8. Довгострокове бюджетне прогнозування та його роль у
здійсненні бюджетної політики.
9. Податкове реформування у контексті створення передумов для
економічного зростання.
10. Підвищення ефективності системи податкового адміністрування
в Україні.
11. Бюджетне фінансування науки як засіб реалізації науковотехнічної політики держави.
12. Бюджетні механізми збалансування загальнодержавних і
регіональних інтересів.
13. Реформування системи розрахунково-касового обслуговування
місцевих бюджетів в контексті фіскальної децентралізації.
14. Шляхи вдосконалення програмно-цільового методу бюджетного
фінансування в Україні.
15. Фінансово-економічні механізми державного регулювання
розвитку освіти (охорони здоров’я).
16. Економічні механізми інтеграції науки і освіти в процесі
інноваційної модернізації національної економіки.
17. Управління фінансами державних підприємств (установ) галузі
освіти (охорони здоров’я).
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18. Державні механізм формування професійно-кваліфікаційної
збалансованості ринку освітніх послуг в Україні.
19. Економічні передумови запровадження системи страхової
медицини в Україні.
20. Державне регулювання інвестиційних процесів в Україні.
21. Податкове стимулювання інвестицій у реальний сектор
економіки України.
22. Державні механізми забезпечення економічної безпеки
підприємництва в Україні.
23. Формування державної політики структурної перебудови
промислового комплексу України.
24. Формування і реалізація регіональної промислової політики в
Україні.
25. Державне управління розвитком оборонно-промислового
комплексу України.
26. Державне управління об’єктами стратегічної інфраструктури
національної економіки.
27. Механізми державного управління національним господарством
в особливий період.
28. Механізми фінансування потреб держави в особливий період.
29. Екологічна безпека регіону як складова національної безпеки.
30. Організація управління житловим фондом міста.
31. Інституційні засади розроблення і впровадження регіональних
інвестиційних проектів.
32. Економіко-фінансові механізми регулювання регіональної
спеціалізації.
33. Міжнародна співпраця регіонів в контексті європейської
інтеграції.
34. Механізми фінансування місцевого економічного розвитку в
Україні.
35. Удосконалення регулятивної діяльності місцевих органів
самоврядування.
36. Механізми державного регулювання збалансованості місцевого
ринку праці.
37. Місцеві запозичення як інструмент фінансування соціальноекономічного розвитку міст.
38. Модернізація системи управління місцевим боргом у сучасних
умовах.
39. Механізми залучення та управління кредитами міжнародних
фінансових організацій для реалізації державних і місцевих інвестиційних
проектів.
40. Державна підтримка розвитку регіональних корпоративних
структур в Україні.
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41. Державне регулювання електронної комерції в Україні:
пріоритетні завдання та механізми здійснення.
42. Розвиток електронного урядування в контексті формування
інформаційної економіки.
43. Економічні аспекти запровадження електронного урядування в
органах державного управління та місцевого самоврядування.
44. Реформування системи податкових інструментів підтримки
господарської діяльності: зарубіжний досвід для України.
Кафедра соціальної і гуманітарної політики
1. Особливості державної регіональної політики в сфері соціального
розвитку українського суспільства.
2. Особливості державної регіональної політики в духовній
(гуманітарній) сфері.
3. Інституційне забезпечення регіонального управління в
соціогуманітарній сфері українського суспільства.
4. Пріоритети
здійснення
регіональної
політики
щодо
стимулювання соціального розвитку регіонів.
5. Соціогуманітарна політика в сфері розвитку людського
потенціалу регіону.
6. Державне
управління
регіональною
соціальною
інфраструктурою.
7. Місцеві фінанси в розвитку соціальної сфери регіону.
8. Маркетинг територій в контексті соціогуманітарного розвитку
регіону.
9. Взаємозв’язок територіального та соціального розвитку
українського суспільства.
10. Регіональні аспекти соціального розвитку українського
суспільства.
11. Соціоекономічний розвиток регіонів в контексті забезпечення їх
соціальної безпеки.
12. Сучасні тенденції розвитку соціальних процесів в регіональному
вимірі
13. Міграційні тенденції: регіональний аспект.
14. Вплив соціальної сфери на внутрішню регіональну міграцію.
15. Гуманітарна політика держави у регіональному вимірі.
16. Соціальне самопочуття населення у регіональному вимірі.
17. Регіональні особливості соціальної політики держави.
18. Регіональна політика України в контексті формування
соціогуманітарних пріоритетів розвитку суспільства.
19. Соціогуманітарне середовище регіонів: порівняльний аналіз.
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20. Основні напрями державної політики в соціогуманітарній сфері
на регіональному рівні.
21. Роль місцевого самоврядування у вирішенні питань соціального
захисту населення.
22. Особливості культурної політики на регіональному рівні.
23. Соціогуманітарні ризики розвитку регіонів України.
24. Порівняльний аналіз демографічного розвитку регіонів України:
державно-управлінський аспект.
25. Регіональні аспекти державної політики щодо зовнішньої
трудової міграції населення.
26. Регіональні особливості державної політики в сфері соціального
захисту населення України.
27. Особливості регіональних ринків праці в Україні в умовах
фінансово-економічної кризи.
28. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку системи
соціального захисту населення на регіональному та місцевому рівнях.
29. Міжнародний
досвід
вирішення
проблем
пенсійного
забезпечення.
30. Сучасний стан, проблеми та перспективи реформування
пенсійної системи в Україні.
31. Основні підходи до соціальної допомоги соціально вразливим
верствам населення: зарубіжний та український досвід.
32. Шляхи подолання бідності та підвищення життєвого рівня
населення.
33. Демографічний
розвиток
регіонів
України:
державноуправлінські аспекти.
34. Регіональні особливості трудової міграції населення України:
управлінський аспект.
35. Державна культурна політика сучасної України: регіональний
вимір.
36. Культурна політика держави в умовах поліетнічного регіону.
37. Державне регулювання соціального розвитку регіону.
38. Взаємодія держави і громадськості у формуванні й реалізації
державної політики у сфері культури: регіональний аспект.
39. Громадські організації як суб’єкти культурної політики в умовах
формування громадянського суспільства в Україні.
40. Розвиток соціокультурної сфери як предмет культурної політики
в регіоні.
41. Проблеми та позитивні практики взаємодії громадськості та
органів місцевої влади при виробленні та реалізації державної політики у
сфері соціального захисту населення.
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42. Інноваційні послуги для соціально вразливих верств населення на
місцевому рівні.
43. Децентралізація як мета і напрям регіонального управління:
соціокультурні аспекти.
Кафедра інформаційної політики та електронного урядування
1. Проблеми та перспективи розвитку інформаційного суспільства в
Україні та світі.
2. Інформаційна політика в умовах розвитку інформаційного
суспільства (тенденції, проблеми, перспективи).
3. Сучасні проблеми та напрями державної інформаційної політики
України.
4. Діяльність підрозділів органів державної влади із забезпечення
доступу до публічної інформації: проблеми функціонування.
5. Механізми забезпечення прозорості і відкритості органів
державної влади та місцевого самоврядування в контексті впровадження
електронного урядування.
6. Розвиток електронної демократії в Україні та світі.
7. Комунікативна політика органів державної влади.
8. Комунікації в державних інституціях.
9. Комунікації і державно-управлінська діяльність.
10. Комунікативні технології в системі державної служби і служби в
органах місцевого самоврядування.
11. Стан, проблеми та перспективи розвитку електронного
урядування в Україні.
12. Електронне урядування в Україні як новий об’єкт правового
регулювання.
13. Передумови впровадження електронного урядування в світі та в
Україні.
14. Електронне урядування в галузях державного управління
(економіка, фінанси, промисловість, е-комерція, е–парламент, е-юстиція, еосвіта, е-здоров’я тощо – на вибір).
15. Надання адміністративних послуг з використанням сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.
16. Вільна тема (з питань державної інформаційної політики та
електронного урядування).

