
ТЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Кафедра  публічного управління та регіоналістики 

На здобуття наукового ступеня доктора наук: 

1. Становлення та розвиток внутрішнього контролю в органах публічної влади 

На здобуття наукового ступеня доктора філософії: 

1. Зарубіжний досвід публічного управління: адаптація до сучасних вітчизняних реалій 

2. Удосконалення механізмів співпраці державних і недержавних структур щодо 
соціального розвитку територій 

3. Зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування 

4. Соціальні мережі як інструмент моніторингу діяльності органів публічної влади 

5. Державне регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців 

6. Державне регулювання діяльності громадських об’єднань як суб’єктів договірних 
відносин 

7. Зовнішній фінансовий контроль в умовах децентралізації 

8. Розвиток регіональної інфраструктури на засадах державно-приватного партнерства 

9. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства в умовах децентралізації 

 

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:  теоретико-правовий аспект. 

3.Децентралізація влади в зарубіжних країнах: досвід для України. 

4.Розвиток об’єднаних територіальних громад на засадах державно-приватного 
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 персонал-менеджменту. 

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 гуманітарних та соціально-політичних наук 

На здобуття наукового ступеня доктора наук: 

1. Система державного управління України: розвиток стратегічної спроможності до 
реформаторської діяльності 

2. Державна політика та управління у сфері культури в умовах децентралізації 

3. Державна політика та управління у сфері культури: міжнародні критерії рівня 
розвитку 

4. Розвиток публічного управління в Україні: ціннісний аспект  

5. Публічна політика та управління суспільними процесами 

6. Публічне політика та управління в умовах глобальних криз 

7. Культурна інфраструктура України умовах децентралізації 

8. Публічна політика соціальної інтеграції українського суспільства  

9. Державна гуманітарна політика України в умовах поліетнічного суспільства  

10. Публічна політика та управління якістю життя в Україні у виміру європейських 
стандартів  

11. Державна політика та управління у сфері фармацевтичної діяльності в Україні  

12. Державна політика та управління у сфері охорони здоров’я в умовах 
децентралізації в Україні 

13. Розвиток системи громадського здоров’я в Україні 

14. Державна кадрова політика та управління у сфері охорони здоров’я в Україні 

На здобуття наукового ступеня доктора філософії: 

1. Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти в Україні 

2. Державне управління освітою в Україні в умовах децентралізації 

3. Державне регулювання забезпечення якісними ліками населення 

4. Державна кадрова політика України у сфері охорони здоров’я на місцевому рівні 

5. Публічне управління у сфері охорони здоров’я: економічний аспект 

6. Публічна політика України щодо формування єдиного медичного простору  

7. Загальнообов’язкове соціального страхування: аспект охорони здоров’я 



8. Державна політика та управління соціально-психологічною адаптацією 
військовослужбовців 

9. Антикризове управління: механізми реалізації 

10. Публічна служба України: реформаторське лідерство 

11. Конфлікти у публічній службі: раціональні механізми подолання 

12. Комунікації в публічному управлінні: вітчизняний та європейський досвід 

13. Реформування публічного управління: ціннісні пріоритети  

14. Механізми взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського 
суспільства 

15. Розвиток громадянського суспільства: механізми сприяння публічної влади  

16. Особливості методології публічного управління: вітчизняний та  європейський 
досвід 

17. Розвиток публічного управління в Україні: соціокультурні детермінанти 

18. Державна етнополітика України: участь громадськості у формуванні та реалізації 

19. Державні механізми формування моделей культурної політики в Україні  

20. Світові тенденції та сучасні моделі інноваційної соціальної політики  

21. Надання соціальних послуг в умовах децентралізації 

22. Стратегічні засади реформування системи пенсійного забезпечення 

 

Кафедра державознавства і права 

На здобуття наукового ступеня доктора наук: 

1. «Стратегія управління досягненням Україною інформаційно-психологічної стійкості» 

На здобуття наукового ступеня доктора філософії: 

1.Аспекти правового положення господарських об’єднань (асоціацій, корпорацій, 
консорціумів тощо). 

2.Проблеми законності у сфері державного управління. 

3.Правове регулювання відносин власності. 

4.Проблеми взаємозв’язку держави, політики, економіки. 

5.Правове регулювання інвестицій в Україні. 

6.Правове регулювання ринкових відносин. 

7.Правове регулювання земельних відносин. 

8.Напрямки розвитку законодавства про державну службу. 

9.Правове регулювання оподаткування господарської діяльності. 

10.Правове регулювання соціальних відносин. 

11.Правове регулювання  фінансової діяльності. 



12.Контроль державних органів у сфері державного управління. 

13.Економічні правопорушення. 

14.Державне управління системою оподаткування. 

15.Відповідальність в господарській сфері. 

16.Проблеми соціалізації державного управління. 

17.Правові засади державної підтримки бізнесу. 

18. Державно-правове регулювання економічної діяльності 

19.Правове регулювання адміністративних договорів 

20.Державне регулювання корпоративних відносин 

 

Кафедра проектного менеджменту 

На здобуття наукового ступеня доктора наук: 

1. Концепція інституціоналізації системи державного менеджменту туристичних 
дестинацій 

На здобуття наукового ступеня доктора філософії: 

1. Механізми публічного антикризового управління розвитком туристично-рекреаційної 
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 

 

Кафедра електронного урядування та інформаційних систем 

На здобуття наукового ступеня доктора філософії: 

1. Механізми реалізації публічної інформаційної політики на регіональному та 
місцевому рівнях; 

2. Управління інформаційними процесами на місцевому рівні; 

3. Реалізація ІТ-архітектури системи електронного урядування; 

4. Розвиток інфраструктури  електронних комунікацій в публічному управління на 
регіональному та місцевому рівнях; 

5. Механізми реалізації надання електронних послуг; 

6. Технології інформаційного менеджменту в електронному урядуванні; 

7. Механізми електронної взаємодії органів публічного управління;  

8. Реінжиніринг управлінських процесів в органах публічного управління; 

9. Інструменти інтероперабельності органів публічного управління в умовах 
формування реєстрів відкритих державних даних; 

10. Захист державних інформаційних ресурсів; 

11. Механізми оприлюднення публічної інформації у форматі відкритих даних; 

12. Використання публічної інформації у форматі відкритих даних на регіональному та 
місцевому рівнях; 

13. Механізми електронної демократії на регіональному та місцевому рівнях. 

 



Кафедра економічної та фінансової політики 

На здобуття наукового ступеня доктора філософії: 

1. Механізми взаємодії влади та бізнесу 

2. Механізми державної підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної  діяльності 

3. Державне регулювання малого та середнього бізнесу в Україні 

4. Пріоритети співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями 

5. Реформування міжбюджетних відносин 

6. Механізми реалізації транзитного потенціалу економіки України 

 

Кафедра менеджменту організацій 

На здобуття наукового ступеня доктора філософії: 

1. Механізм стимулювання економічного розвитку регіонів в Україні 

 

ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО 

ПРОГРАМИ СПІВБЕСІДИ З ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ ДОСЛІДНИЦЬКИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 2018 РОКУ 

1. Антикризові механізми і технології в публічному управлінні. 

2. Бюджетна децентралізація як стратегічний напрям реформування сфери 

публічних фінансів 

3. Вдосконалення системи державного стратегічного планування та 

прогнозування з метою виявлення і запобігання виникненню кризових ситуацій. 

4. Взаємовідносини держави та суспільства, державної влади з політичними 

партіями, об’єднаннями громадян, неурядовими організаціями.  

5. Впровадження повноцінного електронного урядування, врегулювання 

адміністративних процедур. 

6. Взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевими органами публічної 

влади у сфері розвитку територіальних громад. 

7. Вплив громадських організацій на дієвість стратегічного планування в органах 

публічної влади. 

8. Глобальна демократія як структурно-функціональна складова сталого розвитку 

держави. 

9. Державно-приватне партнерство як механізм реалізації регіональної 

інвестиційної політики 

10. Децентралізація та реформа публічної адміністрації. 

11. Доктрини, концепції, теорії публічного управління та адміністрування, світові 

тенденції їх розвитку та порівняльний аналіз. 

12. Європейське врядування як сучасний феномен публічного управління. 

13. Електронне урядування в антикорупційних механізмах публічного управління. 

14. Забезпечення ефективної координації діяльності органів виконавчої влади 

щодо забезпечення дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.  

15. Закономірності, особливості, тенденції й основні чинники розвитку публічного 

управління та адміністрування. 

16. Запровадження програмно-цільового підходу щодо розвитку територій.  



17. Запровадження нових принципів та механізмів служби в органах місцевого 

самоврядування на основі європейських принципів публічної служби. 

18. Запровадження сучасних інструментів управління персоналом у системі 

державної служби, реформування системи професійного навчання державних службовців. 

19. Концептуальні засади реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні. 

20. Механізм програмно-цільового управління в органах публічної влади України. 

21. Механізми публічного управління конкурентоспроможністю регіону 

22. Модернізація системи управління місцевими бюджетами в контексті 

фінансової децентралізації 

23. Нормативно-правове забезпечення державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу: досвід для України. 

24. Підвищення ефективності роботи антикорупційних підрозділів, створених в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, та вдосконалення механізму 

антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів. 

25. Підвищення ефективності управління державними інвестиційними видатками: 

відбір інвестиційних проектів на конкурсній основі, надання пріоритету проектам із 

спільним фінансуванням, зокрема з міжнародними партнерами. 

26. Підвищення результативності та ефективності публічного управління. 

27. Побудова ефективної системи центральних органів виконавчої влади з метою 

усунення функціональних конфліктів чи дублювання повноважень. 

28. Публічне управління як система; методи дослідження, типологія систем 

публічного управління, їх моделювання й оптимізація; національні традиції та 

вітчизняний досвід розбудови системи публічного управління та адміністрування. 

29. Публічне управління як теорія і практична діяльність щодо узгодження груп 

інтересів, формування органів влади.  

30. Розвиток високотехнологічних виробництв, індустріальної та інноваційної 

інфраструктури, запровадження механізмів комерціалізації результатів наукових робіт і 

трансферу технологій з метою розвитку національних наукових центрів. 

31. Сучасні моделі (теорії, концепції) підвищення ефективності публічного 

адміністрування. 

32. Теоретико-методологічні засади формування ефективної системи забезпечення 

національної безпеки і оборони. 

33. Теоретичні підходи до вдосконалення організаційно-правового механізму 

комунікативної діяльності місцевих органів. 

34. Упровадження відкритого урядування в Україні: теоретико-методологічний 

аспект 

35. Фінансовий контроль у системі публічного управління України. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


