
Кафедра публічного управління та регіоналістики 

На здобуття наукового ступеня доктора філософії  

1. Забезпечення взаємодії громадськості з  органами  місцевого 

самоврядування в контексті сталого розвитку територіальних громад 

2. Теоретико-методологічні засади забезпечення ефективності публічного 

управління 

3. Оцінювання державних програм і політик 

4. Формування та розвиток механізмів публічного управління, регіонального 

розвитку 

5. Розвиток місцевого самоврядування в Україні (політико-правові, 

організаційні, територіальні аспекти) 

6. Політика децентралізації в Україні 

7. Організація державного управління на територіальному рівні; 

8. Управління містом 

9. Механізми взаємодії органів державної виконавчої влади з органами  

місцевого самоврядування в контексті сталого розвитку територіальних 

громад 

10. Політика децентралізації в Україні, розвиток місцевого самоврядування в 

Україні (політико-правові, організаційні, територіальні аспекти) 

11. Організація державного управління на територіальному рівні 

12. Міжсекторна взаємодія 

 13. Державно-приватне партнерство 

14. Державне регулювання галузі житлово-комунального господарства 

управління комунальною власністю 

15. Публічні закупівлі 

16. Стратегічне управління 

17. Механізми реалізації кадрової політики у системі Національної поліції 

України 

18. Реалізація регіональної екологічної політики: управлінський аспект    

19. Внутрішні та зовнішні комунікації в системі органів місцевого 

самоврядування 

20. Публічне управління в умовах децентралізації влади. 

21. Механізми публічного управління місцевим розвитком. 

22. Теоретичні засади реформування публічного управління в Україні 

23. Проектний підхід в публічному управлінні: теоретичний аспект 

24. Державні механізми проектування регіонального розвитку в Україні 

25. Теоретико-методологічні засади оптимізації публічного управління 

26. Взаємозв’язок національної традиції та сучасності, спадковість у 

публічному управлінні 

27. Теоретико-прикладні аспекти планування розвитку територій 

28. Механіми та інструменти стимулювання місцевого та регіонального 

розвитку. 

29. Європейський досвід та підходи до регіонального розвитку, що 

запроваджені у країнах, співмірних з Україною 



30. Територіально спрямована політика розвитку територій 

31. Кластерний підхід у забезпеченні сталого розвитку агломерацій 

 

 

Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування 

На здобуття наукового ступеня доктора наук 

1. Система публічної служби в Україні: особистісний вимір 

На здобуття наукового ступеня доктора філософії  

1. Управління людськими ресурсами в органах публічної влади в умовах 

демократизації 

2. Розвиток системи краудсорфінгу  в управлінні містом 

3. Місцевий економічний розвиток в умовах децентралізації 

4. Інституційна довіра в Україні в умовах суспільних змін 

5. Надання публічних послуг в контексті розвитку громадянського 

суспільства 

6. Система управління людськими ресурсами на рівні ОДА: організаційно-

правовий аспект 

 

Кафедра менеджменту організацій 

На здобуття наукового ступеня доктора філософії  

1. Формування та реалізація державної політики  в сфері портової діяльності 

2. Розвиток маркетингу персоналу в Україні: теоретико-методологічні засади 

 

Кафедра проектного менеджменту  

На здобуття наукового ступеня доктора філософії  

1. Організаційно-економічний механізм публічного управління раціональним 

використанням рекреаційного потенціалу України 

2. Обсерваторія сталого розвитку в системі державного управління 

екологічно-безпечним розвитком території 

3. Концептуальна модель комплексного оцінювання 

політики/програм/проектів регіонального розвитку 

 

Кафедра державознавства і права  

На здобуття наукового ступеня доктора наук 

1. Проблеми соціалізації державного управління. 

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. Правове регулювання діяльності акціонерних товариств. 

11. Організаційно-правове забезпечення  управління соціально-економічним 

розвитком регіону. 

12. Контроль державних органів у сфері державного управління. 

13. Правове регулювання  ринку цінних паперів. 

14. Відповідальність в господарській сфері. 

15. Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності. 

16. Організаційно-правовий механізм виконавчої влади. 

17. Державне регулювання у сфері економічної безпеки та 

природокористування. 

18. Організаційно-правові форми адміністративної діяльності в Україні. 

19. Нормативно-правові акти публічної влади в Україні. 

20. Державна виконавча служба в системі органів виконавчої влади. 

21. Правове регулювання публічно-приватного партнерства. 

22. Державно-правові засади реалізації процесів децентралізації. 

23. Правовий статус органів місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації. 

24. Організаційно-правові засади  застосування адміністративного договору 

органами публічного управління. 
 

Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук  

На здобуття наукового ступеня доктора наук 

1. Процеси формування і реалізації державної політики в Україні: сучасний 

підхід 

2. Соціальні інновації в реформуванні публічної влади в Україні: теорія і 

методологія 

3. Інноваційна діяльність в реформуванні публічної влади в Україні: теорія і 

методологія 

4. Проблеми спротиву державно-управлінським нововведенням в Україні: 

теорія і методологія 

5. Публічне управління протидією надзвичайним ситуаціям в Україні: 

теорія і методологія координації і взаємодії 

6. Внутрішній аудит в механізмі реалізації стратегічних реформ в Україні: 

теорія і методологія 

7. Розвиток кадрової політики в системі охорони здоров’я в Україні: теорія і 

методологія 

8. Розвиток кадрової політики соціально-гуманітарній системі України: 

теорія і методологія 

9. Розвиток кадрових ресурсів у сфері культури в Україні 

10. Реалізація культурних прав людини в системі публічного управління 

11. Культурна дипломатія в системі міжнародних відносин 



12. Прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади: 

аналіз світового досвіду 

13. Формування управлінських рішень в публічній сфері: проблеми теорії, 

методології, практики 

14. Стандарти ефективної участі громадськості в системі прийняття рішень 

органами влади 

15. Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні 

16. Громадська участь в процесі прийняття рішень на рівні територіальних 

громад: інструменти участі 

17. Стандартизація професійної діяльності щодо ухвалення управлінських 

рішень у сфері державної служби України 

18. Теорія і практика стандартизації професійної діяльності державних 

службовців з прийняття управлінських рішень 

19. Критичне мислення в сфері прийняття державно-управлінських рішень: 

соціально-психологічний аспект 

20. Прийняття державно-управлінських рішень в індетермінованих умовах 

розвитку українського суспільства: ментальний аспект 

 

На здобуття наукового ступеня доктора філософії  

1. Сучасні світові тенденції і моделі соціальної політики: інноваційний 

аспект 

2. Механізми децентралізації соціальних послуг в Україні 

3. Міжнародний досвід реформування системи пенсійного забезпечення 

4. Координація і взаємодія органів публічної влади щодо протидії 

надзвичайним ситуаціям 

5. Розвиток внутрішнього аудиту в системі публічної влади: теоретико-

прикладні засади 

6. Досвід стратегічного реформування системи пенсійного забезпечення в 

України 

7. Державна кадрова політика у сфері управління охороною здоров’я в 

Україні 

8. Взаємодія органів публічної влади та інститутів громадянського 

суспільства 

9. Ригідність мислення державних службовців у процесах забезпечення 

розробки управлінських рішень 

10. Вплив мотивації досягнення державних службовців на процеси 

формування інформаційно-аналітичної бази управлінських рішень 

11. Противага вігільності державного службовця відхиленням у сфері 

реалізації управлінських рішень 

12. Урахування рівня перфекціонізму державного службовця у процесі 

розробки управлінського рішення 

13. Прокрастинація у системі первинних посад державної служби та її вплив 

на реалізацію управлінських рішень 



14. Шляхи корекції імпунітивної поведінки державного службовця у процесі 

розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень 

15. Нарощування адаптаційного потенціалу державних службовців із 

застосуванням політико-управлінського циклу формування управлінських 

рішень 

16. Побудова системи цілепокладання при прийнятті управлінських рішень з 

урахуванням соціальних установок державних службовців 

17. Вплив правосвідомості державного службовця на ефективність розробки 

управлінських рішень 

18. Взаємозв’язок рівня соціальної фрустрованості в органах державної влади 

та результативність управлінських рішень 

19. Оптимальні комбінації та вплив копінг-стратегій державних службовців на 

реалізацію управлінських рішень 

20. Ефективність прийняття управлінських рішень в сфері публічного 

управління 

21. Взаємна відповідальність органів державної влади та громадянського 

суспільства при прийнятті управлінських рішень 

22. Групи політичного та соціального лобіювання державно-управлінських 

рішень 

23. Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття державно-

управлінських рішень 

24. Управлінські рішення в діяльності органів місцевого самоврядування: 

зміст, особливості та сутність 

25. Роль громадянського суспільства при прийнятті рішень в ЄС 

26. Особливості прийняття управлінських рішень в сфері публічного 

управління 

27. Прийняття управлінських рішень в системі публічного адміністрування 

28. Процес прийняття управлінських рішень у публічному управлінні 

29. Формування управлінських рішень в органі виконавчої влади 

30. Механізми та процедури залучення громадськості до прийняття державно-

управлінських рішень 

31. Вплив громадськості на прийняття владних рішень у сучасній Україні 

32. Система залучення громадськості у процес прийняття рішень 

33. Результативність механізмів прийняття управлінських рішень в сфері 

публічного управління 

34. Цілепокладання як механізм формування управлінських рішень в 

публічній сфері 

35. Циклічність в системі прийняття рішень органами публічного управління 

36. Публічне управління як процес прийняття управлінських рішень 

37. Прийняття управлінських рішень в індетермінованих умовах формування 

сфери публічного управління. 

38. Соціально-психологічні аспекти формування управлінських рішень в 

органах місцевої влади 

39. Формування відповідальності державних службовців в процесі розробки та 

прийняття державно-управлінських рішень 



40. Стандартизація систем оцінки результативності управлінських рішень в 

органах публічного управління 

41. Механізми соціально-психологічних факторів впливу на прийняття 

управлінських рішень 

42. Економічні аспекти публічної політики у сфері охорони здоров’я в Україні 

43. Медичне страхування як складова загальнообов’язкового соціального 

страхування в Україні 

44. Публічна політика формування і функціонування єдиного медичного 

простору в Україні 

45. Державна політика організації надання медичної допомоги при серцево-

судинних захворюваннях 

46. Державне забезпечення функціонування кіно - відео індустрії в Україні 

47. Модернізація культурної інфраструктури в стратегіях розвитку ОТГ  

48. Участь недержавних культурних інституцій в реалізації державної 

культурної політики: зарубіжний досвід для України 

 

Кафедра економічної та фінансової політики 

На здобуття наукового ступеня доктора філософії  

1. Реалізація механізмів публічного управління в сфері сільського 

господарства України 

2. Інформаційні системи в управлінні бюджетними потоками регіону  

3. Методологічні основи організації управління ефективністю 

інвестиційно-інноваційного розвитку територій  
 

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. 

Інституціональне забезпечення адміністративно-територіальної реформи в 

Україні в контексті європейського досвіду. 

18. Механізми формування та реалізації державної політики України у сфері 

європейської інтеграції. 

19. Демократизація суспільно-політичного життя як складова 

євроінтеграційних процесів. 

20. Державна просторова політика для стійкості місцевого розвитку. 

21. Механізми управління факторами стійкості в контексті забезпечення 

сталої  динаміки регіонального розвитку. 

22. Оптимізація процесу сталого регіонального розвитку на основі 

застосування моделі ядро-периферія. 

23. Смарт – трансформації в процесі регіонального розвитку.  

24. Транскордонне співробітництво, як інструмент розвитку внутрішніх 

прикордонних регіонів. 

25. Трансформація периферійних територій та їх перетворення в «новий 

центр». 

26. Роль  транскордонного співробітництва в динаміці ядра-периферії; 

27. Економічна інтеграція і регіональна конвергенція прикордонних регіонів 

28. Ефективність  і дієвість програм ЄС з прикордонного співробітництва. 

29. ЄС як джерело політичної та економічної підтримки країн Східного 

партнерства. 

30. Адаптація політика ЄС з метою стримування дисбалансів на рівні 

прикордонних територій між країнами ЄС та країнами Східної Європі.  

31. Теоретична концептуалізація і фактори, що лежать в основі ролі ЄС в 

країнах Східного партнерства. 

 


