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Кафедра управління охороною суспільного здоров’я
1. Роль системи охорони здоров’я у забезпеченні сталого розвитку
України.
2. Шляхи удосконалення державної політики в галузі охорони здоров’я
України.
3. Програмно-цільовий підхід у реформуванні галузі охорони здоров’я в
Україні.
4. Державне управління перебудовою галузі охорони здоров’я в Україні
на засадах медичного страхування.
5. Відповідність державного управління системою охорони здоров’я
України принципам Європейської політики.
6. Порівняльний аналіз державного управління реформуванням охорони
здоров’я в країнах Центрально-Східної Європи та СНД.
7. Демократизація державного управління охороною здоров’я як
базисний напрям європейської інтеграції України.
8. Державне регулювання фінансово-економічних засад охорони
здоров’я в контексті європейської інтеграції.
9. Державне медичне страхування як складова загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
10. Механізми удосконалення реалізації державної політики в галузі
охорони здоров’я України.
11. Державне управління підготовкою керівників у сфері охорони
здоров’я.
12. Державне управління реформуванням охорони здоров’я сільського
населення.
13. Впровадження інноваційних технологій управління у сфері охорони
здоров’я в Україні.
14. Законодавчо-нормативне регулювання приватної фармацевтичної
сфери в забезпеченні охорони здоров’я в Україні.
15. Удосконалення регіонального управління охороною здоров’я.
16. Сучасні підходи до реформування системи охорони здоров’я на
місцевому рівні.
17. Державна політика України щодо розвитку приватної форми медичної
допомоги.
18. Міжнародний досвід запровадження медичного страхування.
19. Збереження та покращення репродуктивного здоров’я як складова
національної безпеки України.
20. Державне регулювання та контроль соціально-небезпечних хвороб в
Україні.
21. Реструктуризація системи охорони здоров’я: управлінські аспекти.
22. Охорона здоров’я як галузь економіки України.
23. Програма ВООЗ “Здоров’я – 2020” щодо політики реформування
системи охорони здоров’я.
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24. Сучасна державна політика щодо покращення стану громадського
здоров’я в Україні.
25. Стан та перспективи розвитку державного управління охороною
здоров’я.
26. Політика Всесвітньої організації охорони здоров’я в ХХІ столітті –
завдання для України.
27. Сучасні завдання розвитку охорони громадського здоров’я в Україні.
28. Формування ефективної системи охорони екологічного громадського
здоров’я в Україні.
29. Побудова індустрії здоров’я як шлях реалізації політики формування
здорового способу життя.
30. Вплив державного управління на основні детермінанти здоров’я.
31. Здоров’я населення як трудовий ресурс України.
32. Наукові засади прогнозування ефективності реформ у сфері охорони
здоров’я.
33. Європейські стандарти щодо безпеки на робочому місці в державній
службі в Україні.
34. Управління ризиками здоров’я в молодіжному середовищі України.
35. Державне регулювання прав пацієнтів в Україні (організаційноправові засади).
36. Державне регулювання прав лікарів в Україні: стан і тенденції
розвитку.
37. Побудова індустрії здоров’я в Україні засобами державного
управління.
38. Механізми державного регулювання репродуктивного здоров’я в
Україні (організаційно-правові засади).
39. Психічне здоров’я населення України як фактор соціальної безпеки
(правові аспекти).
40. Державне регулювання приватної медичної діяльності в Україні:
організаційні та правові аспекти.
41. Пріоритетні напрями державного управління підготовкою керівників
для медичної галузі України.
42. Розвиток професійного відбору керівних кадрів: організаційно-правові
та медичні аспекти.
Кафедра державного менеджменту
1. Механізми взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства
при реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.
2. Удосконалення публічного управління у сфері охорони здоров’я.
3. Реформування системи охорони здоров’я в Україні: управлінський
аспект.
4. Багаторівневе управління системою охорони здоров’я: стан та напрями
реформування.
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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 науково-технічної
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. Державне соціальне медичне страхування: світовий досвід для
України.
2. Сімейна медицина як форма соціально орієнтованої моделі первинної
медико-санітарної допомоги в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
3. Соціальна нерівність у сфері охорони здоров’я населення України та
шляхи її подолання.
4. Роль соціального діалогу в удосконаленні системи державного
управління у сфері охорони здоров’я.
5. Державне управління соціальними ризиками у сфері охорони здоров’я
населення.
6. Державні механізми забезпечення соціальної орієнтованості
діяльності системи охорони здоров’я населення.
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.
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14. Електронне урядування в галузях державного управління (економіка,
фінанси, промисловість, е-комерція, е–парламент, е-юстиція, е-освіта,
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).
Кафедра державознавства і права
1. Організаційно-правові засади діяльності парламенту: національний і
зарубіжний досвід.
2. Правові засади організації та функціонування виконавчої влади.
3. Уряд України в системі органів виконавчої влади.
4. Нормотворчість Кабінету Міністрів України.
5. Види і форми взаємовідносин місцевих органів публічної влади.
6. Інститут конституційної юрисдикції.
7. Права і свободи людини і громадянина: механізми гарантування
(вітчизняний та зарубіжний досвід).
8. Юридична відповідальність в державному управлінні: сутність, види,
забезпечення.
9. Судова система України: становлення, правове регулювання, розвиток.
10. Судовий контроль за діяльністю органів виконавчої влади
11. Адміністративні провадження в діяльності органів виконавчої влади.
Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні.
12. Адміністративна юстиція в Україні та зарубіжних країнах.
13. Адміністративно-правові засади державно-управлінської діяльності
14. Забезпечення законності в публічному управлінні.

