Пріоритетна тематика дисертаційних досліджень
для вступників до аспірантури та докторантури у 2019 році
Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України
Основні
документи/підстави
для визначення
тематики
Постанова КМУ від 23
березня 2016 р. № 261
«Про затвердження
Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора
філософії та доктора
наук у вищих
навчальних закладах
(наукових установах)»

Пріоритетні напрями
та спеціалізація
наукових досліджень*

25.00.01 – теорія та
історія державного
управління

Перспективна тематика
науково-дослідних робіт

«Управління розвитком гуманітарної
сфери на регіональному рівні»

Пріоритетна тематика дисертаційних
досліджень
Докторські:
1.Методологічні засади формування
системи публічного управління в освітній
галузі в Україні.
Кандидатські:
1.Розвиток системи надання соціальних
послуг місцевими органами державної
влади в Україні.
2.Державне регулювання зайнятості
населення на регіональному рівні в
Україні.
3. Державна політика забезпечення якості
вищої освіти в умовах Болонського
процесу.
4. Гуманітарна парадигма публічного
управління: історичні аспекти становлення
і розвитку.
5. Державна політика забезпечення
соціальних прав і свобод людини в умовах
АТО.
6. Механізми забезпечення соціального
захисту вимушених переселенців в
Україні.
7. Державна політика подолання
демографічної кризи в сучасній Україні.
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Основні
документи/підстави
для визначення
тематики
Постанова КМУ від 23
березня 2016 р. № 261
«Про затвердження
Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора
філософії та доктора
наук у вищих
навчальних закладах
(наукових установах)»

Пріоритетні напрями
та спеціалізація
наукових досліджень*
Доктрини, концепції,
теорії державного
управління, світові
тенденції їх розвитку та
порівняльний аналіз.
Політика й державне
управління;
взаємовідносини
держави та суспільства,
державної влади з
політичними партіями,
об’єднаннями й
організаціями громадян;
аналіз державної
політики.
Реформування
державного управління;
аналіз і адаптація
зарубіжного досвіду.
Формування та
реалізація державної
політики у сферах
державного,
регіонального та
галузевого управління й
інших сферах
суспільного життя.
Стратегічне управління,
планування та цільове
програмування в
діяльності органів

Перспективна тематика
науково-дослідних робіт
«Публічне управління в умовах
глобалізації»
«Підвищення ефективності діяльності
органів публічної влади»

Пріоритетна тематика дисертаційних
досліджень
Докторські:
1. Теоретико-методологічні засади
публічного управління в умовах
глобалізації.
Кандидатські:
1. Стратегічне управління в діяльності
місцевих органів влади.
2. Інструменти електронної демократії у
взаємодії органів публічної влади з
громадськістю.
3. Політика й публічне управління в
умовах глобалізації.
4. Механізми інституціонального
забезпечення децентралізації влади в
Україні.
5. Формування та реалізація державної
інформаційної політики в сучасних
умовах.
6. Механізми оцінки і підвищення
результативності діяльності органів
публічної влади.
7. Організаційно-правові засади
конституційної реформи в Україні.
8. Розвиток прав і свобод людини в умовах
судової реформи в Україні.
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Постанова КМУ від 23
березня 2016 р. № 261
«Про затвердження
Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора
філософії та доктора
наук у вищих
навчальних закладах
(наукових установах)»

державної влади.
Результативність і
ефективність
функціонування
суб’єктів і механізмів
державного управління.
Взаємовідносини та
взаємодія з
громадськістю в системі
державного управління.
1. Регіональний розвиток
2. Місцеве
самоврядування
3. Спроможна
територіальна громада

«Управління проектами регіонального
розвитку»
« Публічна влада на місцевому рівні»

Докторські:
1. Теоретико-методологічні засади
розвитку об’єднаної територіальної
громади
2. Методологічні засади реалізації
державної політики у сфері
адміністративно-територіального устрою
України в умовах децентралізації.
Кандидатські:
1. Взаємодія гілок публічної влади на
місцевому рівні.
2. Інституціональне забезпечення
регіонального управління.
3. Фінансова самостійність в діяльності
об’єднаних територіальних громад в
Україні.
4. Управління місцевими бюджетами в
умовах адміністративної реформи.
5. Соціальний капітал територіальної
громади в Україні: механізми формування
і розвитку.
6. Адаптація зарубіжного досвіду у сфері
узгодження інтересів зацікавлених сторін
на рівні територіальної громади дот умов
України.
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Постанова КМУ від 23
березня 2016 р. № 261
«Про затвердження
Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора
філософії та доктора
наук у вищих
навчальних закладах
(наукових установах)»

Інноваційні технології
управління публічною
сферою
Управління публічною
службою
Управління персоналом
в органах державної
влади та органах
місцевого
самоврядування

7. Інститут префектів в Україні:
методологічні аспекти організації
діяльності.
Докторські:
«Формування та розвиток системи
1.
Теоретико-методологічні
засади
публічного управління на сучасному
становлення
системи
публічного
етапі державотворення в Україні»
управління в Україні.
2.
Теоретико-методологічні
засади
«Інституціональне забезпечення
становлення системи публічної служби в
розвитку публічної влади на місцевому Україні.
рівні»
Кандидатські:
1. Стратегія розвитку територіальної
громади як базового рівня системи
публічного управління.
2.
Діяльність
служби
управління
персоналом державного органу у контексті
нового законодавства про державну
службу в Україні.
3. Інформаційне забезпечення діяльності
органів публічної влади в умовах
електронного урядування.
4. Судова реформа в Україні: державні
механізми забезпечення.
5. Інституційне забезпечення державної
політики децентралізації влади в Україні.
6. Волонтерство як чинник розвитку
демократичних інститутів в Україні.
7. Історичні засади становлення і розвитку
інституту Президента України.
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Постанова КМУ від 23
березня 2016 р. № 261
«Про затвердження
Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора
філософії та доктора
наук у вищих
навчальних закладах
(наукових установах)»

Директор

Механізми державного
регулювання окремих
галузей та сфер
суспільного життя та їх
удосконалення

1. Механізми взаємодії держави та
бізнесу
в
умовах
глобального
інноваційного розвитку.
2. Механізми формування та реалізації
державної
економічної
політики
регіонального розвитку.

Докторські:
1. Механізми державного регулювання
сталого розвитку регіонів України.
2.
Теоретико-методологічні
засади
становлення системи публічної служби в
Україні.
Кандидатські:
1. Механізми взаємодії бізнесу та влади на
регіональному рівні в Україні.
2. Механізми державного регулювання
розвитку
соціально
відповідального
бізнесу в Україні.
3. Механізми формування та реалізації
регіональної інвестиційної політики в
умовах СОТ.
4. Державне регулювання розвитку
земельних відносин в Україні.
5. Стратегічне планування розвитку
регіонів України в умовах децентралізації.
6. Антикризове управління розвитком
агропромислового комплексу України.
7. Механізми державного регулювання
розвитку малого підприємництва на
засадах соціального партнерства.

Л.О. Бєлова

