
ВІДПОВІДНІСТЬ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ НАУКОВИМ ІНТЕРЕСАМ АСПІРАНТІВ 
 
 

Прізвище аспіранта Тема дисертації Сфера наукових інтересів 
(за ключовими словами дослідження) 

 

Вибіркові компоненти ОНП 

В.О.Коваль  Механізми державного 
регулювання у сфері 
соціального 
підприємництва: 
європейський та 
вітчизняний досвід 

Сучасні проблеми розвитку соціального 
підприємництва в Україні як  
напряму державного регулювання ринку 
праці, розвиток механізмів державного 
управління в сфері соціального 
підприємництва, проєкти та програми 
підтримки розвитку соціального 
підприємництва в Україні та країнах ЄС, 
джерела підтримки розвитку 
соціального підприємництва: гранти, 
краудфандинг, фандрейзинг 

ВК5. Грантова діяльність в публічному управлінні 
ВК7. Управління проєктами в публічному 
адмініструванні (англійською мовою) 
ВК13. Сучасні проблеми розвитку України 
(англійською мовою) 

Л.М.Ірха Розвиток механізмів 
публічного управління 
сталим розвитком громад 

Сучасні тенденції публічного управління 
сталим місцевим розвитком в Україні в 
умовах децентралізації, теоретико-
методологічні та прикладні засади 
публічного управління в контексті 
сталого розвитку, інноваційні моделі та 
механізми публічного управління сталим 
розвитком територіальних громад 

ВК1. Теорія та методологія публічного 
управління та адміністрування на сучасному 
етапі 
ВК9. Територіальний розвиток і місцеве 
самоврядування в умовах децентралізації 
ВК15. Дизайн-мислення в публічному управлінні 

В.В.Артеменко  Державна політика 
України у сфері охорони 
праці в умовах 
євроінтеграції 

Державна політика України в галузі 
охорони праці на засадах пріоритетності 
захисту життя і здоров’я людини 
відносно результатів виробничої 
діяльності. Новий підхід до питань 
промислової безпеки та охорони праці в 
країні, а також зміни в ідеології власника 
щодо відповідальності за життя та 
здоров'я найманих працівників.  
 
 

ВК3. Глобальні інтеграційні виклики в системі 
публічного управління (англійською мовою) 
ВК6. Механізми і технології публічного 
управління та адміністрування 
ВК12. Публічне управління в умовах криз різного 
походження 



М.А.Кутова Розвиток системи 
електронного урядування 
в контексті забезпечення  
інформаційної безпеки 
України 

Механізми публічного управління, 
електронний уряд; органи державної 
влади та місцевого самоврядування 
електронне врядування, адміністративна 
послуга, інформаційна безпека. 

ВК2. Організаційно-аналітичний супровід 
публічного управління 
ВК10. Електронна демократія в системі 
публічного управління та адміністрування 
ВК14. Інформаційна гігієна та медіаграмотність у 
сфері публічного управління 

П.В.Мілованов Політика публічного 
управління розвитком 
регіону на засадах 
державно-приватного 
партнерства 

Публічне управління та державно-
приватне партнерство; концесія; сталий 
розвиток територій; державно-приватне 
партнерство як інструмент 
регіонального розвитку;  
розвиток державно-приватного 
партнерства в регіоні; управління 
проєктами інноваційних екосистем в 
регіоні 

ВК1. Теорія та методологія публічного 
управління та адміністрування на сучасному 
етапі 
ВК7. Управління проєктами в публічному 
адмініструванні (англійською мовою) 
ВК12. Публічне управління в умовах криз різного 
походження 

Царик В.М. Професійна освіта 
публічних службовців: 
євроінтеграційний вимір 

Європейські цінності в сучасному 
публічному управлінні; комунікативний 
процес в органах публічної влади; 
загальні засади професійного розвитку; 
освіта протягом усього життя 

ВК4. Права людини і європейські цінності в 
сучасному публічному управлінні 
ВК8. Комунікативний процес в органах публічної 
влади 
ВК15. Дизайн-мислення в публічному управлінні 

І.М.Міклюсевич Удосконалення якості 
надання медичних послуг 
в контексті реформування 
системи державного 
управління охорони 
здоров’я 

Механізми публічного управління; якість 
медичної послуги; державна політика; 
реформування; громадянське 
суспільство; органи державної влади та 
місцевого самоврядування; система 
охорони здоров’я. 

К2. Організаційно-аналітичний супровід 
публічного управління 
ВК6. Механізми і технології публічного 
управління та адміністрування 
ВК11. Механізми та інструменти публічного 
управління (за сферами діяльності) 

О.І.Орловський Механізми публічного 
управління наданням 
адміністративних послуг в 
умовах децентралізації 
влади в Україні 

Адміністративна послуга; механізми 
публічного управління; децентралізація 
влади; електронне врядування; 
територіальна організація влади; функції 
органів місцевого самоврядування в 
системі надання адміністративних 
послуг; європейський досвід надання 
адміністративних послуг. 
 

ВК4. Права людини і європейські цінності в 
сучасному публічному управлінні 
ВК9. Територіальний розвиток і місцеве 
самоврядування в умовах децентралізації 
ВК13. Сучасні проблеми розвитку України 
(англійською мовою) 



О.П.Палігін Удосконалення 
інституціональних 
механізмів взаємодії 
громадянського 
суспільства з органами 
публічної влади в Україні 

Методи та принципи публічного 
управління; комунікація громадянського 
суспільства, органів державної влади та 
місцевого самоврядування; організаційні 
та інституціональні механізми;  публічна 
політика; формування позитивного 
іміджу органів публічної влади. 

ВК1. Теорія та методологія публічного 
управління та адміністрування на сучасному 
етапі 
ВК8. Комунікативний процес в органах публічної 
влади 
ВК14. Інформаційна гігієна та медіаграмотність у 
сфері публічного управління 

О.Б.Дмитренко  Роль суспільних інститутів 
у розвитку системи 
публічного управління 
 

Розвиток інститутів публічної влади; 
права і свободи громадянина, підтримка 
умов для затвердження демократії; 
механізми і напрями співпраці 
«громадянське суспільство-суспільні 
інститути-органи влади»  

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Права людини і європейські цінності в 
сучасному публічному управлінні 
3.4. Механізми і технології публічного управління 
та адміністрування 

В.І.Максак Державна політика 
демократизації 
українського суспільства 

Державна політика, ціннісний вимір  
державної політики; демократія, 
демократія участі, демократизація як 
категорії та принципи; демократичне 
врядування; демократичний тип 
політичної культури; шляхи та 
механізми забезпечення демократизації 
українського суспільства 

1.1. Теорія та методологія публічного управління 
та адміністрування  
2.2. Права людини і європейські цінності в 
сучасному публічному управлінні 
3.4. Механізми і технології публічного управління 
та адміністрування 

А.В.Попик Забезпечення 
ефективності 
функціонування системи 
публічного управління: 
інформаційно-
комунікативний аспект  

Ефективність та результативність 
функціонування системи публічного 
управління в умовах криз; раціональна 
комунікація; комунікативні ризики; 
стратегія ефектизації системи 
публічного управління 

1.1. Теорія та методологія публічного управління 
та адміністрування 
2.1. Публічне управління в умовах криз різного 
походження 
3.4. Механізми і технології публічного управління 
та адміністрування 

С.В.Бичков  Механізми публічного 
антикризового управління 
розвитком територій 

Ефективність антикризових методик; 
різновиди криз; ефективність та 
результативність функціонування 
системи публічного управління в умовах 
криз; розвиток територій в умовах 
децентралізації. 
 
 

1.2. Публічне адміністрування 
2.1. Публічне управління в умовах криз різного 
походження 
3.3. Територіальний розвиток і місцеве 
самоврядування в умовах децентралізації 



В.А.Сорока  Формування фінансового 
механізму розвитку 
територіальних громад 

Публічні фінанси; управління розвитком 
територій; фандрейзинг 

1.2. Публічне адміністрування 
2.1. Публічне управління в умовах криз різного 
походження 
3.3. Територіальний розвиток і місцеве 
самоврядування в умовах децентралізації 

О.С.Пономаренко  Механізми публічного 
управління в умовах 
сучасних ризиків   

Види сучасних ризиків; ефективність 
публічного управління в кризових 
умовах; здатність системи публічного 
управління до ризик-менеджменту; 
механізми публічного управління; ризик-
орієнтоване управління; національна 
безпека; методи управління ризиками; 
сталий розвиток. 

1.3. Глобальні інтеграційні процеси 
2.1. Публічне управління в умовах криз різного 
походження 
3.1. Механізми та інструменти публічного 
управління (за сферами діяльності) 

Д.Ю.Апанасенко  Методи підвищення 
інвестиційної 
привабливості міста: 
містобудівна діяльність 
місцевого самоврядування 

Ефективність місцевого самоврядування, 
методи підвищення інвестиційної 
привабливості міста, територіальні, 
екологічні, історико-культурні 
показники, механізми містобудівної 
діяльності, перспективи розвитку 
містобудування, маркетинг будівельних 
проєктів, публічно-приватне 
партнерство; політика органів місцевого 
самоврядування у сфері містобудування. 

1.1. Теорія та методологія публічного управління 
та адміністрування 
2.3. Актуальні проблеми публічного управління у 
сфері соціальних послуг 
3.1. Механізми та інструменти публічного 
управління (за сферами діяльності) 

І.В.Довгопол  Формування механізмів 
регулювання цивільного 
захисту в умовах 
децентралізації публічної 
влади в Україні  

Механізми регулювання цивільного 
захисту, цивільний захист, безпека, 
децентралізація публічної влади, 
запобігання ризикам надзвичайних 
ситуацій, ризики сфери цивільного 
захисту, грантова співпраця у сфері 
цивільного захисту та безпеки  

1.3. Глобальні інтеграційні процеси 
2.1. Публічне управління в умовах криз різного 
походження 
3.2. Грантова діяльність в публічному управлінні 

Є.О.Мужиченко  Механізми державного 
регулювання розвитку 
житлово-комунального 
господарства в умовах 
цифровізації 

Державна політика, державне 
регулювання розвитку; інтеграційні 
процеси суспільного розвитку та їх 
цифровізація,  розбудова  житлово-
комунального господарства ціннісні 
орієнтири державного регулювання, 

1.3. Глобальні інтеграційні процеси 
2.2. Права людини і європейські цінності в 
сучасному публічному управлінні 
3.4. Механізми і технології публічного управління 
та адміністрування 



шляхи та механізми забезпечення 
розвитку ЖКГ. 

А.М.Кормило  Публічне управління 
інвестиційними проєктами 
регіону на засадах сталого 
розвитку 

Публічне управління, інвестиції, 
інновації, сталий розвиток, проєкт, 
регіональний розвиток, регіональна 
політика, інвестиційна політика, 
механізми публічного управління 

1.2. Публічне адміністрування 
2.1. Публічне управління в умовах криз різного 
походження 
3.3. Територіальний розвиток і місцеве 
самоврядування в умовах децентралізації 

Р.М.Бабич  Механізми публічного 
управління розвитком 
мережевих структур 

Публічне управління, мережеві 
структури, регіональна політика,  
регіональні кластери, інноваційний 
розвиток, проєкт, управління 
кластерними формуваннями, кластерна 
політика. 

1.1. Теорія та методологія публічного управління 
та адміністрування  
2.3. Актуальні проблеми публічного управління у 
сфері соціальних послуг 
3.1. Механізми та інструменти публічного 
управління (за сферами діяльності) 

В.О.Волошин  Інвестиційні механізми 
публічного управління на 
регіональному рівні 

Інвестиції, інвестиційна діяльність 
суб’єктів господарювання, інвестиційний 
механізм, публічне управління 
інноваційним розвитком, регіональна 
інноваційна політика 

1.2. Публічне адміністрування 
2.1. Публічне управління в умовах криз різного 
походження 
3.3. Територіальний розвиток і місцеве 
самоврядування в умовах децентралізації 

С.В.Хоменко Формування механізмів 
проєктоорієнтованого 
публічного управління в 
системі захисту від 
надзвичайних ситуацій 

Проєкти та програми в системі захисту 
від надзвичайних ситуацій, надзвичайні 
ситуації та їх походження, шляхи 
запобігання проявам криз та захист від 
надзвичайних ситуацій, диверсифікація 
джерел фінансового забезпечення та 
грантова діяльність в системі захисту від 
надзвичайних ситуацій 

1.3. Глобальні інтеграційні процеси 
2.1. Публічне управління в умовах криз різного 
походження 
3.2. Грантова діяльність в публічному управлінні 

І.О.Єфремов  Механізми державного 
регулювання публічних 
послуг в умовах 
децентралізації влади в 
Україні 

Державне регулювання, децентралізація 
влади, публічні послуги, соціальні 
послуги, інструменти публічного 
управління в умовах децентралізації 
влади, механізми державного 
регулювання та їх практична реалізація 

1.2. Публічне адміністрування 
2.3. Актуальні проблеми публічного управління у 
сфері соціальних послуг 
3.1. Механізми та інструменти публічного 
управління (за сферами діяльності) 

І.М.Михайловський  Забезпечення оптимізації 
комунікативної взаємодії в 
системі публічного 

Комунікаційна стратегія в системі 
публічного управління; ефективна 
комунікація; комунікативні ризики; 

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Територіальний розвиток і місцеве 
самоврядування в умовах децентралізації 



управління ефективність та результативність 
функціонування системи публічного 
управління; розвиток комунікаційної 
взаємодії на різних рівнях публічного 
управління; кризові комунікації в умовах 
війни.  

3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 

Ю.А.Хребтань  Формування механізмів 
державної підтримки 
малого та середнього 
бізнесу в умовах 
геополітичних конфліктів 

Методи підтримки малого і середнього 
бізнесу: державний та регіональний 
аспекти, врахування вимог воєнного 
стану на форми і методи підтримки. 
Класифікація геополітичних конфліктів. 

1.1. Теорія та методологія публічного управління 
та адміністрування 
2.2. Права людини і європейські цінності в 
сучасному публічному управлінні 
3.4. Механізми і технології публічного управління 
та адміністрування 

О.О.Шебуренков  Механізми державного 
управління у сфері  
комунікації     в умовах 
цифрової трансформації 

Теоретичні аспекти цифрових 
трансформацій в системі публічного 
управління та адміністрування, 
глобалізаційні процеси у політичній, 
економічній, соціальній та інших сферах, 
процеси інтеграції до єдиного світового 
цифрового ринку. Проблематика 
комунікацій в умовах цифрових 
трансформацій та цифрового розвитку 
сфери публічного управління та 
адміністрування. 

1.3. Глобальні інтеграційні процеси 
2.3. Актуальні проблеми публічного управління у 
сфері соціальних послуг 
3.2. Грантова діяльність в публічному управлінні 

Т.В.Молочко Механізми реформування 
публічного управління 
України в статусі країни-
кандидата на членство в 
ЄС 

Методологічні засади та теоретичні 
аспекти ініціювання, становлення та 
формалізованого закріплення 
конституційних змін в публічно-
управлінській діяльності. Формування 
спеціальних механізмів реформування 
публічного управління, вплив системних 
конституційних реформ. Проблеми 
упровадження конституційних змін як на 
державному, так і на регіональному 
рівнях в умовах євроінтеграції. 
 
 

1.3. Глобальні інтеграційні процеси 
2.2. Права людини і європейські цінності в 
сучасному публічному управлінні 
3.3. Територіальний розвиток і місцеве 
самоврядування в умовах децентралізації 



О.Я.Скорбулатов Механізми державного 
управління економічною 
безпекою в публічному 
секторі економіки 

Складові економічної безпеки держави, 
зовнішні та внутрішні чинники 
економічної безпеки , чинники, які є 
потенційною загрозою економічної 
безпеки України. Ефективність 
забезпечення економічної безпеки. 
Негативні економічні явища у зв’язку з 
відсутністю науково обґрунтованої 
стратегії національного розвитку. Місце, 
роль і пріоритет кожного з елементів 
безпеки. 

1.3. Глобальні інтеграційні процеси 
2.2. Права людини і європейські цінності в 
сучасному публічному управлінні 
3.3. Територіальний розвиток і місцеве 
самоврядування в умовах децентралізації 

Д.В.Фундовний Удосконалення механізмів 
парламентського 
контролю у сфері 
публічних фінансів в 
Україні 

Система демократичного цивільного 
контролю над сектором безпеки і 
оборони. Парламентський контроль як 
засіб виявлення й подолання 
суперечностей і неузгодженостей між 
органами законодавчої і виконавчої 
влади, захисту особи від зловживання 
владними повноваженнями, 
забезпеченню верховенства права. 

1.2. Публічне адміністрування 
2.3. Актуальні проблеми публічного управління у 
сфері соціальних послуг 
3.2. Грантова діяльність в публічному управлінні 

Д.В.Петринський Механізми державного 
регулювання у сфері 
відновлення аграрного 
сектору економіки України 

Узагальнення досвіду розвинутих країн 
щодо державної підтримки розвитку 
аграрного сектора,  визначення головних 
цілей та індикаторів,  забезпечення 
продовольчої безпеки держави, 
комплексний розвиток сільських 
територій. Основні ланки державного 
регулювання аграрного сектора та 
заходи з його державної підтримки.  

1.1. Теорія та методологія публічного управління 
та адміністрування 
2.3. Актуальні проблеми публічного управління у 
сфері соціальних послуг 
3.1. Механізми та інструменти публічного 
управління (за сферами діяльності) 

А.С.Степаненко Механізми державного 
управління в 
сфері співпраці України 
з міжнародними 
фінансовими 
організаціями 

Ефективності застосування механізмів 
державного управління; інвестиційна 
політика держави; інвестиційний 
розвиток; економічний розвиток; 
антикризове управління; проєкти 
фінансово-економічного розвитку 
 

1.3. Глобальні інтеграційні процеси 
2.2. Права людини і європейські цінності в 
сучасному публічному управлінні 
3.2. Грантова діяльність в публічному управлінні 



В.Д.Сиротін  Механізми державного 
регулювання розвитку 
національної економіки  в 
умовах діджиталізації 

Механізми державного регулювання, 
регулювання розвитку, цифровізація 
розвитку національної економіки, вплив 
діджиталізації на формування та 
реалізацію державної політики, 
запобігання кризам розвитку засобами 
діджиталізації 

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Антикризове управління 
3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 

М.І.Дунай  Механізми державного 
регулювання структурної 
трансформації 
національної економіки 

Механізми державного регулювання, 
структурної трансформація національної 
економіки, кризи структурної 
диспропорційності розвитку та їх 
врегулювання, вплив публічної сфери на 
дисбаланси розвитку, державна 
структурна політика, методи 
антикризового управління 
структурними змінами 

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Антикризове управління 
3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 

Г.Ю.Дятлов Реалізація публічної 
політики соціально-
економічного розвитку 
України на інноваційних 
засадах 

Ефективність політики соціально-
економічного розвитку; інноваційний 
розвиток національної економіки 

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Антикризове управління 
3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 

М.М.Пилипенко  Механізми публічного 
управління інноваційним 
розвитком 
агропромислового 
виробництва 

Публічне управління, інноваційний 
розвиток, розвиток АПК, державна та 
регіональна політика розвитку АПК, 
взаємодія органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування в процесі 
реалізації політики інноваційного 
розвитку АПК  

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Антикризове управління 
3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 

І.В.Венгер Механізми публічного 
управління  розвитком  
закладів охорони здоров'я 

Функціонування закладів охорони 
здоров’я; механізми управління; 
проблеми управління розвитком ЗОЗ; 
ефективність механізмів публічного 
управління розвитком ЗОЗ; 
комунікаційні процеси в публічному 
управлінні; шляхи удосконалення 
розвитку ЗОЗ. 

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Антикризове управління 
3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 



С.В.Богуцький Проектний підхід в 
публічному управління 
об’єднаних територіальних 
громад  

Забезпечення розвитку об’єднаних 
територіальних громад; проектний 
підхід в публічному управлінні; роль 
комунікацій на державній службі; 
ефективність функціонування 
об’єднаних територіальних громад в 
умовах кризи. 

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Антикризове управління 
3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 

Б.О.Балика  Механізми державного 
управління системою 
соціального захисту 
населення 

Соціальна політика держави.  Форми і 
методи підтримки соціально 
незахищених верств населення. 
Інституціональне забезпечення 
соціального захисту.  

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Антикризове управління 
3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 

Я.Ю.Конопля  Механізм державного 
регулювання у сфері 
використання земельних 
ресурсів в Україні 

Інституційне забезпечення розвитку 
державного регулювання у сфері 
використання земельних ресурсів в 
Україні; функції державних органів у 
зазначеній сфері; кримінально-правова 
охорона земельних ресурсів та державне 
регулювання у сфері використання 
земельних ресурсів  

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Антикризове управління 
3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 

С.О.Новічков Формування та реалізація 
державної  політики у 
сфері ліквідації тіньового 
ринку праці 

Державна політика; ринок праці; 
економічна безпека; механізми 
публічного управління; інструменти 
регулювання ринку праці 

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Антикризове управління 
3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 

М.А.Католик Механізми формування  та 
функціонування 
електрононного 
урядування в умовах 
трансформації публічного 
управління 

Стратегії розвитку інформаційного 
суспільства. Інформаційне суспільство як 
суспільство знань. Електронна 
комунікація як механізм розвитку 
інноваційно-орієнтованого суспільства. 
Функціональна модель та компоненти 
електронного уряду. Механізми розвитку 
електронного урядування. Застосування 
сервісів ідентифікації громадян. 
 
 

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Антикризове управління 
3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 



С.В.Коваленко Механізми державного 
управління цифровою 
трансформацією 
територіально-
економічних систем 

Цифрова адаптація територіальних 
соціально-економічних систем. 
Глобальна цифрова трансформація. 
Цифрова трансформація та кібербезпека. 
Розбудова цифрової інфраструктури 
територіальних громад. 

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Антикризове управління 
3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 

О.С.Одинцов Формування та реалізація 
державної  політики у 
сфері ліквідації тіньового 
ринку праці 

Ефективність політики соціально-
економічного розвитку; інноваційний 
розвиток національної економіки; 
використання трудових ресурсів 

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Антикризове управління 
3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 

І.М.Смирнов Механізми державного 
управління системою 
надання соціальних послуг 
в умовах децентралізації 
владних повноважень 

Система соціальних послуг; методи та 
принципи публічного адміністрування; 
механізми державного управління; 
децентралізація владних повноважень; 
комунікаційна політика; взаємодія 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування; державна соціальна 
політика. 

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Антикризове управління 
3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 

О.В.Мамєєва  Механізми державного 
регулювання земельних 
відносин в Україні 

Оцінка застосування механізмів 
державного регулювання земельних 
відносин; державне регулювання, 
місцеве самоврядування; земельні 
відносини; збалансоване 
землекористування; сталий розвиток; 
механізми управління; земельні 
відносини; державна політика, земельні 
ресурси; децентралізація 

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Антикризове управління 
3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 

О.В.Сергієнко Механізми державного 
управління інвестиційним 
розвитком національної 
економіки 

Ефективності застосування механізмів 
державного управління; інвестиційна 
політика держави; інвестиційний 
розвиток; економічний розвиток; 
антикризове управління; стратегії 
розвитку; проєкти економічного 
розвитку. 
 

1.2. Публічне адміністрування 
2.2. Антикризове управління 
3.2. Комунікативний менеджмент на державній 
службі 



О.С.Кулик  Державно-приватне 
партнерство як засіб 
підвищення ефективності 
публічного управління в 
умовах децентралізації 
влади 

Державно-приватне партнерство, 
інноваційний проєкт, ефективність 
публічного управління, реформа 
децентралізації влади та специфіка її 
впровадження в Україні  
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М.П.Агафошина Особливості формування 
міжбюджетних відносин в 
умовах становлення 
самодостатніх 
територіальних громад 

Міжбюджетні відносини в нових умовах 
розвитку місцевого самоврядування. 
Інклюзивність сталого розвитку регіонів 
України. 
Європейський досвід упорядкування 
міжбюджетних відносин. Стабілізація та 
забезпечення стійкості державних та 
місцевих фінансів в умовах воєнного часу 
та після. 
Становлення та розвиток самодостатніх 
територіальних громад. Розбудова 
громадянського суспільства в Україні.. 
Проєктний підхід у публічному 
управлінні розвитком самодостатніх 
територіальних громад. 
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В.А.Вернидуб Механізми державного 
управління процесами 
попередження 
 надзвичайних ситуацій на 
регіональному рівні в 
умовах  
децентралізації владних 
повноважень 

Механізм здійснення процесу 
формування та реалізації управлінських 
рішень; надзвичайні ситуації на 
регіональному рівні; децентралізація 
державної влади; новітні технічні засоби, 
які використовуються під час реагування 
на виникнення надзвичайних ситуацій; 
аварійно-рятувальна служба та 
ліквідація наслідків надзвичайних 
ситуацій 
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В.І.Пінчук 
(академвідпустка) 

Механізми державного 
управління запобіганню 
корупції в органах влади в 
аспекті економічної 
безпеки 

Механізми державного управління; 
економічна безпека; інформаційна 
безпека; корупційне правопорушення; 
корупція; перезавантаження 
антикорупційних органів в Україні; 
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взаємодія новостворених 
антикорупційних органів в умовах 
сучасного переформатування органів 
влади; формування високоефективної 
кадрової політики в органах публічної 
влади; проблеми корумпованості 
державних службовців в органах влади. 

 

 


