
Теми для презентацій 

1. Держава і розвиток інститутів громадянського суспільства. 

2. Державне управління і державна служба: сучасні напрями розвитку. 

3. Забезпечення ефективності державного управління: виклики і 

можливості. 

4. Державне управління в умовах політичної реформи: шляхи формування 

дієвої системи стримування і противаг. 

5. Сучасні реформи: світовий досвід і здійснення адміністративної реформи 

в Україні. 

6. Модернізація державного управління і державної служби: проблеми і 

шляхи вирішення. 

7. Інноваційні технології і механізми державного управління.  

8. Шляхи забезпечення ефективності взаємодії органів влади з 

представниками інтелектуальної еліти і науки, бізнесу, громадськістю та 

політичними партіями. 

9. Розвиток демократії і демократична освіта в Україні. 

10. Надання державних послуг з використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

11. Професійне навчання і розвиток лідерства в системі державного 

управління. 

12. Запровадження нових принципів державної служби і служби в органах 

місцевого самоврядування в умовах реформ і викликів суспільства. 

13. Вплив сучасної суспільно-політичної і економічної ситуації України на 

імідж державного управління. 

14. Перспективи економічного розвитку України в умовах глобалізаційних 

процесів. 

15. Модернізація інфраструктури і базових секторів економіки України. 

Інноваційний розвиток. 

16. Модернізація структури економіки і зростання національної 

конкурентоспроможності: проблеми, шляхи вирішення. 



17. Актуальні проблеми гендерної рівності в Україні. 

18. Регіональний розвиток і державна регіональна політика України: мета, 

цілі і завдання. 

19. Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування. 

20. Державна політика: аналіз і здійснення в Україні. 

21. Бізнес як елемент економічного розвитку малих міст. 

22. Роль децентралізації в системі публічного менеджменту. 

23. Розвиток партнерства між місцевою владою і недержавним сектором у 

сфері надання громадських послуг. 

24. Керівництво і лідерство. Формування позитивного іміджу органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування. 

25. Сучасні РR-технології формування позитивного іміджу влади. 

26. Проблеми якості управлінських послуг в Україні на сучасному етапі. 

27. Проблема «професійного вигорання» керівника і підлеглих у системі 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування. 

28. Розвиток організаційної лояльності і професійної мотивації персоналу в 

системі державної служби, служби в органах місцевого самоврядування. 

29. Лідерство і стиль роботи керівника.  

30. Діловий і службовий етикет в державній службі і службі в органах 

місцевого самоврядування. 

31. Професійна культура державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

32. Енергозбереження й енергоменеджмент в Україні. 

33. Вільна тема (з питань державного управління). 

 

 


