Кафедра економічної та фінансової політики
На здобуття наукового ступеня доктора філософії:
1.
Механізми реалізації міжбюджетних відносин.
2.
Регіон в системі публічного управління: та механізм регулювання його
соціально-економічного розвитку.
3.
Регіональна позиково-інвестиційна система як інструмент публічного
управління.
4.
Регіональні механізми структурно-інвестиційної політики.
5.
Диференціація фінансово-економічної взаємодії в системі публічного
управління на рівні теріторій.
Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук
На здобуття наукового ступеня доктора наук:
1.
Становлення ціннісних параметрів публічного управління в сучасній
Україні
2.
Концепції публічного управління суспільними процесами
3.
Публічне управління та адміністрування в умовах глобальних криз
4.
Публічна політика соціальної інтеграції українського суспільства
5.
Механізми формування та реалізації державної гуманітарної політики в
умовах поліетнічної країни
6.
Публічна політика формування європейських стандартів якості життя в
Україні
7.
Державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні
8.
Процеси децентралізації у сфері охорони публічного здоров’я в Україні
9.
Розвиток системи громадського здоров’я в Україні
10. Розвиток кадрових ресурсів охорони здоров’я в Україні
11. Розвиток кадрових ресурсів у сфері соціогуманітарного розвитку в
Україні
12. Розвиток кадрових ресурсів у сфері культури в Україні
13. Державна політика збереження психічного здоров’я населення
14. Державна політика формування креативного класу та розвитку
креативної економіки
15. Реалізація культурних прав людини в системі публічного управління
16. Культурна дипломатія в системі міжнародних відносин
17. Критичне мислення в сфері прийняття державно-управлінських рішень:
соціально-психологічний аспект.
18. Прийняття державно-управлінських рішень в індетермінованих умовах
розвитку українського суспільства: ментальний аспект.
19. Роль органів місцевого самоврядування у запровадженні державногромадської моделі управління освітою.
20. Соціальна інтеграція територіальних громад в умовах децентралізації.

На здобуття наукового ступеня доктора філософії:
1.
Державна політика підтримки підприємництва в культурі.
2.
Галузеві стандарти ефективності публічного управління сферою
культури.
3.
Публічне управління модифікацією системи закладів культури в малих
громадах.
4.
Координація діяльності органів публічного управління в сфері
культури.
5.
Публічне управління стратегічними комунікаціями в сфері культури.
6.
Мережна організація діяльності в сфері культури як підсистема
публічного управління.
7.
Прийняття управлінських рішень в індетермінованих умовах
формування сфери публічного управління.
8.
Соціально-психологічні аспекти формування управлінських рішень в
органах місцевої влади.
9.
Формування відповідальності державних службовців в процесі
розробки та прийняття державно-управлінських рішень.
10. Стандартизація систем оцінки результативності управлінських рішень в
органах публічного управління.
11. Механізми соціально-психологічних факторів впливу на прийняття
управлінських рішень.
12. Механізми державно-приватного партнерства у формуванні
конкурентоспроможної професійної освіти в Україні
2. Механізми децентралізації державного управління освітою в Україні
3. Стратегічне планування розвитку освіти в Україні
4. Державне регулювання забезпечення населення якісними лікарськими
засобами
5. Державна кадрова політика у сфері управління охороною здоров’я в
Україні
6. Економічні аспекти публічної політики у сфері охорони здоров’я в Україні
7. Публічна політика формування і функціонування єдиного медичного
простору в Україні
8. Медичне страхування як складова загальнообов’язкового соціального
страхування в Україні
9. Державна політика організації надання медичної допомоги при серцевосудинних захворюваннях
10. Державна політика соціально-психологічної адаптації
військовослужбовців в Україні
11. Психічне здоров’я людей як складова національної безпеки
12. Механізми реалізації інноваційного потенціалу антикризового управління
в Україні
13. Роль політичного лідерства в сучасних суспільно-політичних реаліях
України
14. Механізми розв’язання конфліктів у публічній політиці й управлінні
15. Комунікація як стратегічний ресурс державно-суспільного розвитку

16. Ціннісні пріоритети у реформуванні публічного управління
17. Взаємодія органів публічної влади та інститутів громадянського
суспільства
18. Концептуальні засади розбудови інститутів громадянського суспільства в
сучасній Україні: європейський та вітчизняний досвід
19. Методологія публічного управління у сучасних європейських практиках
20. Соціокультурні детермінанти становлення та розвитку публічного
управління
21. Громадські організації національних меншин як суб’єкти формування та
реалізації державної етнополітики в Україні
22. Публічна політика впровадження європейських стандартів у сфері
свободи совісті та релігії в Україні
23. Державні механізми формування моделей культурної політики в Україні
24. Публічна політика гендерної рівності
25. Світові тенденції та сучасні моделі інноваційної соціальної політики
26. Механізми децентралізації соціальних послуг в Україні
27. Міжнародний досвід реформування системи пенсійного забезпечення.
Кафедра електронного урядування та інформаційних систем
На здобуття наукового ступеня доктора філософії:
1. Візуалізація публічної інформації у формі відкритих даних на
регіональному рівні.
2. Цифрова трансформація публічного управління на регіональному рівні.
3. Інструменти електронної демократії на регіональному рівні.
4. Кібербезпека в органах публічного управління.
5. Реінжиніринг адміністративно-управлінських процесів в об'єднаних
територіальних громадах.
Кафедра державознавства і права
На здобуття наукового ступеня доктора філософії:
1.
Правове регулювання системи оподаткування.
2.
Правові аспекти місцевого самоврядування в Україні.
3.
Правове регулювання відносин власності.
4.
Правове регулювання інвестицій на Україні.
5.
Правове регулювання ринкових відносин.
6.
Адміністративна відповідальність в державному управлінні.
7.
Правові форми державного регулювання економіки.
8.
Правове регулювання корпоративних прав держави
9.
Правове регулювання діяльності акціонерних товариств.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Організаційно-правове
забезпечення
управління
соціальноекономічним розвитком регіону.
Контроль державних органів у сфері державного управління.
Правове регулювання ринку цінних паперів.
Відповідальність в господарській сфері.
Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності.
Організаційно-правовий механізм виконавчої влади.
Державне регулювання у сфері економічної безпеки та
природокористування.
Організаційно-правові форми адміністративної діяльності в Україні.
Нормативно-правові акти публічної влади в Україні.
Державна виконавча служба в системі органів виконавчої влади.
Правове регулювання публічно-приватного партнерства.
Державно-правові засади реалізації процесів децентралізації.
Правовий статус органів місцевого самоврядування в умовах
децентралізації.
Організаційно-правові засади
застосування адміністративного
договору органами публічного управління.
Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування

На здобуття наукового ступеня доктора наук:
1. Кластерна політика України в контексті регіонального розвитку.
На здобуття наукового ступеня доктора філософії
1.Соціокультурний розвиток об’єднаних територіальних громад в Україні
2.Взаємовідносини між органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування в контексті об’єднання територіальних громад: теоретикоправовий аспект.
3.Децентралізація влади в зарубіжних країнах: досвід для України.
4.Розвиток об’єднаних територіальних громад на засадах державноприватного партнерства.
5.Інвестиційний розвиток об’єднаних територіальних громад.
6.Інноваційний розвиток об’єднаних територіальних громад.
7.Проектне управління розвитком територіальних громад в умовах
децентралізації.
8.Інструменти проектного менеджменту в управлінні об’єднаною
територіальною громадою.
9. Забезпечення людськими ресурсами системи регіонального управління в
Україні.
10.Сучасні концепти професіоналізації посадових осіб місцевого
самоврядування.
11. Людські ресурси місцевого самоврядування в умовах децентралізації в
Україні.

12. Розвиток об’єднаних територіальних громад в контексті персоналменеджменту.
13. Надання адміністративних послуг на рівні об’єднаних територіальних
громад.
14. Розвиток регіональної політики та управління в контексті децентралізації
влади в Україні.
15. Проблеми соціалізації на регіональному рівні в контексті децентралізації
влади в Україні.
Кафедра публічного управління та регіоналістики
На здобуття наукового ступеня доктора філософії
1. Геопросторове планування міст в зарубіжних країнах: шляхи
впровадження світового досвіду в Україні;
2. Удосконалення механізмів підвищення конкуренто спроможності міст
України;
3. Механізми реалізації представництво інтересів у системі публічного
управління;
4. Удосконалення системи надання публічних послуг в Україні в умовах
децентралізації влади;
5. Особливості здійснення публічної влади в зоні проведення операції
об’єднаних сил;
6. Механізми формування спроможних територіальних громад;
7. Державне регулювання ринку медичних послуг в Україні;
8. Етизація публічного управління: стратегічні орієнтири.
9. Механізми реалізації громадського контролю у системі місцевого
самоврядування в Україні.
Кафедра проектного менеджменту
На здобуття наукового ступеня доктора наук
1. Концепція інституціоналізації системи державного
туристичних дестинацій.

менеджменту

На здобуття наукового ступеня доктора філософії
1. Механізми публічного антикризового управління розвитком туристичнорекреаційної сфери регіону
2. Механізми запровадження інструментарію публічної дипломатії в
діяльність органів публічної влади
3. Державний механізм формування відкритого комунікаційного простору в
сфері публічного управління.
4. Механізми формування і реалізації стратегії комунікативної поведінки
публічних осіб.

5. Державний механізм стратегічного управління портфелем публічних
проектів
Кафедра глобалістики, євроінтеграції та
управління національною безпекою
На здобуття наукового ступеня доктора наук
1. Відкритий метод координації як новітній інструмент європейського
врядування.
На здобуття наукового ступеня доктора філософії
1. Принципи і технології державного реагування на загрози національним
інтересам України.
2. Державне управління питаннями боротьби проти тероризму в умовах
гібридної війни в Україні.
3. Формування системи безпеки України: державно-управлінський аспект.
4. Стратегічне планування у сфері національної безпеки України.
5. Державні механізми забезпечення внутрішньополітичної безпеки України.
6. Державні механізми забезпечення зовнішньополітичної безпеки України.
7. Безпековий вимір євроінтеграції України.
8. Інституційне забезпечення інтеграційних процесів України.
9. Трудова міграція та її вплив на формування соціального простору ЄС.
10. Вплив процесів європейської інтеграції на формування багаторівневої
моделі державного управління в Україні.
11. Професіоналізація публічних управлінців в умовах глобалізації.
12. Реалізація архітектури електронного врядування: досвід країн ЄС.
13. Адаптація європейського досвіду реалізації форм партисипатвної
демократії на місцевому рівні.
14. Інституціональний механізм забезпечення соціальної безпеки регіону.
15. Механізми легітимації євроінтеграційної політики соціальних реформ.
16. Модернізація публічної політики у сфері соціального захисту населення
країн ЄС: досвід для України.
17. Управління соціально-політичними ризиками умовах глобалізації.

