Філософія, методологія, теорія
та історія державного управління
•

Василевська Т.Е. Кодекси поведінки депутатів як інструменти підтримки
депутатської етики

•

Марушевський Г.Б. Інституційні проблеми державного
збалансованим розвитком в Україні

•

Петухова О.В. Чинники національної спільності в демократичному
українському суспільстві: аналіз та систематизація

•

Свистович М.Б. Сутність та основні поняття стратегічного планування

•

Алцибєєв Є.А. Наукові підходи до оцінювання у сфері державного
управління в Україні

управління

Технологія державного управління
•

Богданович В.Ю., Бальбек Р.І., Литвин А.В. Обчислювальні
експерименти з оцінювання рівня етнонаціональної напруженості та
можливості реалізації критичного сценарію в АР Крим

•

Пелих А.О. Концепції застосування військової сили в системі державної
політики національної безпеки США

•

Книш П.В. Інноваційні соціальні технології: поняття та перспективи
використання в системі державного управління

•

Глущенко Ю.А. Бюджетний менеджмент як дієвий механізм державного
управління та місцевого самоврядування

•

Зозуля О.С. Інформаційна зброя як геополітичний чинник та інструмент
силової політики

Соціальна й економічна політика
•

Ситник Г.П., Завгородня С.П. Системний аналіз
категоріального
апарату
дослідження
державного
економічною безпекою

понятійноуправління

•

Дакал А.В. Актуальні проблеми формування та реалізації державної
політики щодо захисту прав дітей в Україні

•

Щербина С.В. Державна політика у сфері забезпечення екологічної
безпеки виробництва та реалізації агропродовольчої продукції

•

Дубич К.В. Партнерство державного та недержавного суспільних
секторів як ефективний механізм управління у сфері надання соціальних
послуг у країнах Євросоюзу

•

Плоский К.В. Міжнародна технічна допомога як міждисциплінарна
науково-практична проблема

•

Савранська Г.М. Розвиток національної моделі соціального партнерства
у контексті забезпечення соціальної безпеки України

• Ясько Р.О. Актуальні проблеми державної політики щодо розвитку
кадрового потенціалу в гуманітарній сфері

Державна служба
• Воронько Л.О. Сучасний керівник у системі державної служби України:
пошук оптимальної моделі

Галузеве управління
•

Сташенко В.Ю. Державне управління земельними ресурсами України:
історичні передумови та сучасний стан

•

Андреєв С.О. Інституціоналізація центрального органу виконавчої влади
України, відповідального за реалізацію державної політики у сфері
цивільного захисту

•

Лещенко В.В. Державне регулювання банківської діяльності в Україні:
нагляд на основі оцінки ризиків

•

Мишко А.М. Державна політика розвитку морських портів України

•

Коваленко Т.Ю. Принципи державного управління санаторно-курортним
забезпеченням дітей в Україні

Регіональне управління та місцеве самоврядування
•

Полтавець В.Д. Міжмуніципальне співробітництво у Франції. Досвід
та уроки

•

Гладка О.М. Академічний інкубатор інноваційного підприємництва
та місцевого розвитку – шлях реалізації інноваційних проектів

Політичні та правові аспекти державного управління
•

Мельниченко В.І. Безпосередня демократія як складова і чинник
демократичного врядування в Україні

•

Онищук С.В. Конкордатна система – модель відносин між церквою
та державою

•

Капуловський А.В. Нормативно-правові засади надання адміністративних послуг: їх еволюція та сучасний стан

•

Примоленна Л.М. Діалогова взаємодія влади з третім сектором в Україні

