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Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту
1. Вплив політичних партій на розвиток парламентаризму в
Україні.
2. Особливості становлення Інституту президентства в умовах
розвитку парламентаризму в Україні.
3. Участь політичних партій у формуванні парламенту:
європейський досвід.
4. Кадрове забезпечення діяльності парламенту України та
парламентів країн-членів Європейського Союзу.
5. Організаційно-правове забезпечення діяльності парламенту
України та країн-членів Європейського Союзу.
6. Європейський досвід підготовки парламентських лідерів.
7. Особливості розвитку інституту парламентаризму в умовах
парламентсько-президентської республіки.
8. Взаємовідносини інституту префекта з представницькими
органами влади.
9. Функціонування інституту громадянського суспільства в умовах
парламентсько-президентської республіки.
10. Політичне проектування в парламентській діяльності.
11. Шляхи подолання кризи вітчизняного парламентаризму в умовах
стратегічного реформування української держави.
12. Організаційно-управлінські засади запровадження лідерської
підготовки посадових осіб місцевого самоврядування в системі
підвищення кваліфікації.
13. Соціально-психологічні засади запровадження інноваційної
системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування.
14. Соціально-психологічні технології вирішення політичних
конфліктів у парламентській діяльності.
15. Особливості здійснення політико-адміністративного лідерства в
органах виконавчої влади.
16. Професіоналізація суб’єктів парламентської діяльності.
17. Розвиток парламентаризму в умовах децентралізації державної
влади.
18. Вплив децентралізації на ефективність представницьких органів
влади.
19. Самоменеджмент як складова діяльності народного депутата
України.
20. Історичні засади парламентаризму в Україні.
21. Організаційно-правові засади президентських виборчих кампаній
в Україні.
22. Застосування політичних технологій у парламентських виборчих
кампаніях в Україні.
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23. Міжпарламентське співробітництво у підготовці управлінських
кадрів: організаційні засади.
24. Організаційно-правові
засади
функціонування
інституту
омбудсменів.
25. Моделювання взаємодії держави та громадянського суспільства:
вітчизняний та європейський досвід.
26. Організаційно-правові засади взаємодії парламентської коаліції
та опозиції: досвід країн ЄС.
27. Соціальне партнерство як механізм розвитку сучасного
парламентаризму.
28. Парламентська діяльність народних депутатів України:
організаційно-правовий аспект.
29. Особливості діяльності парламентської коаліції.
30. Міжнародні парламентські організації: особливості діяльності.
31. Європейський досвід взаємозв’язку виборчої та партійної систем.
32. Організація проведення парламентських виборів на засадах
політичного менеджменту.
33. Участь Верховної Ради України у міжнародній парламентській
діяльності.
34. Особливості
посилення
відповідальності
уряду
перед
парламентом України.
35. Менеджмент виборчої кампанії: організаційно-правові засади.
36. Механізми застосування принципів публічного управління в
парламентській діяльності.
37. Оцінювання ефективності парламентських процедур у Верховній
Раді України.
38. Інформаційно-комунікаційні засади парламентської діяльності.
39. Взаємодія суб’єктів парламентської діяльності в Україні в умовах
реалізації реформ стратегічного розвитку “Україна – 2020”.
40. Роль медіаторів у врегулюванні політичних конфліктів в
парламентській діяльності.
41. Забезпечення фракційної стабільності парламенту: європейський
досвід.
42. Відповідальність народного депутата України щодо реалізації
реформ стратегічного розвитку “Україна – 2020”.
43. Реалізація функції парламентського контролю в умовах
становлення демократії в Україні.
44. Вдосконалення
інформаційно-комунікативної
діяльності
народного депутата України.
45. Роль Верховної Ради України у конституційному процесі.
46. Моніторинг внутрішньопарламентської дисципліни депутатів
Верховної Ради України.
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Кафедра управління національним господарством
та економічної політики
1. Конституційні засади регулювання економічних відносин в
Україні та інших країнах: порівняльний аналіз.
2. Механізми парламентського регулювання економічних відносин
у системі національного господарства.
3. Розвиток парламентських механізмів управління і контролю в
сфері бюджетно-фінансових відносин.
4. Методи економічного прогнозування та їх застосування в процесі
формування та реалізації державної політики.
5. Механізми формування та реалізації бюджетної політики в
Україні.
6. Бюджетний процес та напрями його вдосконалення в Україні.
7. Зарубіжний досвід середньострокового бюджетного планування
та його впровадження в України.
8. Довгострокове бюджетне прогнозування та його роль у
здійсненні бюджетної політики.
9. Податкове реформування у контексті створення передумов для
економічного зростання.
10. Підвищення ефективності системи податкового адміністрування
в Україні.
11. Бюджетне фінансування науки як засіб реалізації науковотехнічної політики держави.
12. Бюджетні механізми збалансування загальнодержавних і
регіональних інтересів.
13. Реформування системи розрахунково-касового обслуговування
місцевих бюджетів в контексті фіскальної децентралізації.
14. Шляхи вдосконалення програмно-цільового методу бюджетного
фінансування в Україні.
15. Фінансово-економічні механізми державного регулювання
розвитку освіти (охорони здоров’я).
16. Економічні механізми інтеграції науки і освіти в процесі
інноваційної модернізації національної економіки.
17. Управління фінансами державних підприємств (установ) галузі
освіти (охорони здоров’я).
18. Державні механізм формування професійно-кваліфікаційної
збалансованості ринку освітніх послуг в Україні.
19. Економічні передумови запровадження системи страхової
медицини в Україні.
20. Державне регулювання інвестиційних процесів в Україні.
21. Податкове стимулювання інвестицій у реальний сектор
економіки України.
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22. Державні механізми забезпечення економічної безпеки
підприємництва в Україні.
23. Формування державної політики структурної перебудови
промислового комплексу України.
24. Формування і реалізація регіональної промислової політики в
Україні.
25. Державне управління розвитком оборонно-промислового
комплексу України.
26. Державне управління об’єктами стратегічної інфраструктури
національної економіки.
27. Механізми державного управління національним господарством
в особливий період.
28. Механізми фінансування потреб держави в особливий період.
29. Екологічна безпека регіону як складова національної безпеки.
30. Організація управління житловим фондом міста.
31. Інституційні засади розроблення і впровадження регіональних
інвестиційних проектів.
32. Економіко-фінансові механізми регулювання регіональної
спеціалізації.
33. Міжнародна співпраця регіонів в контексті європейської
інтеграції.
34. Механізми фінансування місцевого економічного розвитку в
Україні.
35. Удосконалення регулятивної діяльності місцевих органів
самоврядування.
36. Механізми державного регулювання збалансованості місцевого
ринку праці.
37. Місцеві запозичення як інструмент фінансування соціальноекономічного розвитку міст.
38. Модернізація системи управління місцевим боргом у сучасних
умовах.
39. Механізми залучення та управління кредитами міжнародних
фінансових організацій для реалізації державних і місцевих інвестиційних
проектів.
40. Державна підтримка розвитку регіональних корпоративних
структур в Україні.
41. Державне регулювання електронної комерції в Україні:
пріоритетні завдання та механізми здійснення.
42. Розвиток електронного урядування в контексті формування
інформаційної економіки.
43. Економічні аспекти запровадження електронного урядування в
органах державного управління та місцевого самоврядування.
44. Реформування системи податкових інструментів підтримки
господарської діяльності: зарубіжний досвід для України.
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Кафедра соціальної і гуманітарної політики
1. Нормативно-правове забезпечення становлення соціальної
держави в Україні.
2. Проблема соціальної нерівності в українському суспільстві та
шляхи її вирішення.
3. Нормативно-правові
механізми
забезпечення
реалізації
соціальної політики: теорія і практика.
4. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку соціально-класової
структури сучасного українського суспільства.
5. Особливості управлінського впливу на процеси соціальної
мобільності в українському суспільстві.
6. Соціальний аналіз людського розвитку в Україні.
7. Законодавство у сфері допомоги соціально вразливим верствам
населення: зарубіжний та український досвід.
8. Удосконалення нормативно-правових механізмів з розвитку
соціального партнерства: стан та особливості впровадження в Україні.
9. Правові стандарти соціального діалогу в контексті реформування
системи соціально-трудових відносин.
10. Міжнародні стандарти та вітчизняне законодавство у сфері
використання трудових ресурсів.
11. Державна стратегія зміцнення наукового потенціалу України.
12. Законодавство України в сфері розвитку співпраці з українською
діаспорою.
13. Удосконалення правового регулювання етнонаціонального
розвитку суспільства в контексті міжнародних стандартів.
14. Правове забезпечення розвитку і функціонування української
мови та мов національних меншин в Україні.
15. Історичні тенденції та сучасна характеристика соціокультурного
розвитку в Україні.
16. Роль інтелектуально-духовної складової гуманітарної політики в
консолідації українського суспільства.
17. Розбудова нормативно-правового поля щодо формування та
впровадження національної ідеї як визначального принципу суспільного
життя української нації.
18. Аналіз сучасних міжнародних підходів до розв’язання проблем
гуманітарного розвитку: досвід для України.
19. Стан дотримання свободи совісті в Україні.
20. Нормативно-правове забезпечення розбудови туристичної
індустрії в Україні.
21. Нормативно-правові механізми удосконалення державної
політики щодо фізичної культури та спорту.
22. Соціальна відповідальність в контексті розбудови соціальної
держави в Україні.
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23. Шляхи законодавчого удосконалення системи управління
трудовими ресурсами в Україні.
24. Концептуальні засади державної політики щодо розвитку ринку
праці в Україні.
25. Нормативно-правові механізми державної політики у сфері
оплати праці в Україні.
26. Нормативно-правові механізми державної політики соціального
захисту від безробіття в Україні.
27. Державна стратегія формування та розвитку трудового
потенціалу в Україні.
28. Міжнародні стандарти та вітчизняні правові норми боротьби з
дитячою працею в Україні.
29. Нормативно-правові засади державної політики щодо подолання
наслідків негативного впливу світової фінансово-економічної кризи на
ринок праці України.
30. Верховна Рада України в організаційно-функціональній структурі
державного управління соціокультурною сферою.

