
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

 

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ 

ЩОДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ 

зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

Дослідницька пропозиція готується з урахуванням орієнтовної 

тематики наукових досліджень. 

Тематика майбутніх наукових досліджень може ініціюватися 

вступниками і враховуватися за умови забезпечення актуальності, 

відповідності спеціальності. 

Дослідницька пропозиція (обсягом 5-10 сторінок) подається 

вступником до аспірантури. 

Презентація дослідницької пропозиції готується з використанням 

програмного продукту Microsoft Power Point і не повинна перевищувати 8 

слайдів. 

Оцінювання результатів співбесіди щодо дослідницької пропозиції 

відбувається за 100-бальною шкалою (70 балів – дослідницька пропозиція та 

її презентація; 30 балів – відповіді на 3 запитання по 10 балів кожне). 

 

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

вступника до аспірантури 

зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

тема 

________________________________________________________________ 

(назва теми) 

 

Актуальність теми  

(для обґрунтування актуальності теми обов’язково висвітлити її як 

потребу держави в такому науковому супроводженні сучасних реформ, 

що відображені в законодавчих і нормативно-правових актах України) 

 

Огляд наукової літератури за темою 

 

Мета і завдання дослідження  



(крім сформульованих завдань дослідження, необхідно також вказати 

можливі шляхи їх розв’язання) 

 

Об’єкт дослідження 

 

Предмет дослідження  

 

Передбачувана структура (план) дисертаційного дослідження 

 

Наукова новизна та практичне значення очікуваних наукових результатів 

 

Інформація про наукові досягнення  та опубліковані наукові праці 

вступника 

 

 

Вступник       

__________                                                _______________ 

(підпис)                                                 (ініціали, прізвище) 

 

Завідувач кафедри      

__________                                           _______________ 

(підпис)                                                 (ініціали, прізвище) 

 

Орієнтовна тематика наукових досліджень 

для вступників до аспірантури у 2020 році 

1. Публічне управління комунальними підприємствами органів 

місцевого самоврядування 

2. Інноваційний розвиток об’єднаних територіальних громад: 

управлінський аспект. 

3. Розвиток інституту територіальних громад в Україні в умовах 

адміністративно-територіальної реформи. 

4. Розвиток стратегічного управління в управлінні місцевим розвитком 

в умовах децентралізації. 

5. Управління міжмуніципальним співробітництвом як комплексна 

проблема місцевого розвитку. 

6. Розвиток креативних індустрій в управлінні містом. 

7. Цифровізація публічного управління. 

8. Розвиток електронної демократії в об'єднаних територіальних 

громадах 

9. Управління захистом даних в інформаційних системах органів 

публічного управління 

10. Формування сучасної системи забезпечення правоохоронної 

діяльності в публічному управлінні 

11. Формування нової парадигми національної безпеки в умовах 

зовнішніх викликів для України 



12. Удосконалення системи надання публічних послуг в контексті 

децентралізації публічного управління. 

13. Правове регулювання системи оподаткування в Україні  

14. Правове регулювання інвестицій в Україні 

15. Адміністративна відповідальність в державному управлінні.  

16. Правове регулювання корпоративних прав держави  

17. Публічне управління протидією надзвичайним ситуаціям в Україні: 

теорія і методологія координації і взаємодії  

18. Реалізація культурних прав людини в системі публічного 

управління  

19. Культурна дипломатія в системі міжнародних відносин  

20. Групи політичного та соціального лобіювання державно-

управлінських рішень  

21. Модернізація культурної інфраструктури в стратегіях розвитку ОТГ 

22. Публічна політика у сфері боротьби проти тероризму в умовах 

гібридної війни в Україні.  

23. Стратегічне планування у сфері національної безпеки України.  

24. Державні механізми забезпечення внутрішньополітичної безпеки 

України.  

25. Державні механізми забезпечення зовнішньополітичної безпеки 

України.  

26. Трудова міграція та її вплив на формування соціального простору в 

Україні. 

27. Інституціональний механізм забезпечення соціальної безпеки 

регіону.  

28. Розвиток галузевого соціального діалогу в сфері публічного 

управління в Україні.  

29. Механізми цифрової трансформації публічного управління. 

30. Механізми публічного управління розвитком соціальної 

інфраструктури регіонів.  

31. Механізми державного управління землекористування на 

регіональному (місцевому) рівні в умовах переходу до ринку землі. 

32. Державно-управлінські аспекти формування національної 

ідентичності в сучасному українському суспільстві.  

33. Ідентифікація політичних ризиків у процесі вироблення публічної 

політики.  

34. Механізми публічно-приватного партнерства у сфері освіти в 

Україні 

35. Публічне управління освітою в умовах формування об’єднаних 

територіальних громад в Україні 

 


