ЗМІСТ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. Дрешпак Валерій, Письменний Ігор. Cеміотична складова атракторів
системи державного управління.
2. Древаль Юрій. Коаліція депутатських фракцій в українському
парламенті: проблеми формування та функціонування
3. Гаєвська Лариса. Засади управління шкільною освітою в імперській
Росії на рубежі ХІХ - ХХ ст.
4. Колісніченко Наталія. Соціалізація суб'єктів політичної діяльності:
теоретико-методологічні підходи до визначення поняття.
5. Куліш Інна. Ґенеза європейських концепцій регіону в контексті
формування теоретичної основи державного управління регіональним
розвитком України.
6. Лендьел Мирослава. Політична культура громадян у країнах
центрально-східної Європи у період демократичних реформ та
консолідації: вплив локальних факторів
7. Лопушинський Іван. Міжнародні зобов'язання України щодо
забезпечення мовних прав своїх громадян (хронологія імплементації).
8. Радченко Олександр. Діалектика взаємодії державних режимів і
громадянського суспільства: ціннісний вимір.
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
9. Борисенко Микола. Еволюція методів державного управління
інноваційним розвитком промисловості
10. Єлагін Віктор. Складові національного капіталу суспільства як
чинники розбудови соціальної держави.
11. Козлова Людмила. Удосконалення діяльності консультативнодорадчих органів у сфері захисту національних товаровиробників
12. Локтєв Олександр. Аудит як нововведення у державному фінансовому
контролі: європейські орієнтири
13. Маковська Ольга. Дослідження процесів регіональної етнічної міграції
через призму глобалізації
14. Міненко Володимир. Регіональний ринок праці: роль і функції в
економіці відкритого типу
15. Миколайчук Микола. Управління фінансовими ресурсами і
результатами регіонального розвитку
16. Пахомова Тетяна, Храмцова Ірина. Збалансована система показників як
інструмент контролінгу в системі регіонального управління
17. Росенко Марія. Конституція як основний закон держави. Особливості
конституційного процесу в Україні
18. Шамраєва Валентина. Основні етапи формування спільної міграційної
політики ЄС

19. Штирьов Олександр. Аналіз досвіду впровадження етичної
інфраструктури в зарубіжних країнах
20. Ворона Петро, Мучник Анатолій. Особливості програми технологічних
інкубаторів Ізраїлю, як державної підтримка бізнесових проектів та
ініціатив на сучасному етапі
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
21. Філіпова Тетяна. Розвиток мовної особистості державних службовців
як умова формування професійного менталітету на державній службі
22. Харченко Олег. Ротація кадрів державної служби як засіб
попередження можливих корупційних проявів в державних органах та
елемент удосконалення кадрового потенціалу
23. Липовська Наталія. Інтерпретація професійної компетентності фахівців
в акмеологічному дискурсі
24. Терентьєв Микола. Ступенева освіта державних службовців в Україні:
досвід країн ЄС.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
25. Даниленко Сергій. Технологічне забезпечення інформаційної
відкритості місцевих органів влади та визначення пріоритетів розвитку
регіональних мереж телекомунікацій.
ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗРОБКИ. ПРОЕКТИ
26. Гаврилюк Алла. . Формування державної політики інформаційного
забезпечення туристичної галузі України в сучасних умовах.
27. Хаїт Людмила. Якість надання медичної допомоги в закладах охорони
здоров'я: розробка "паспорту послуги".
28. Малиш Наталя Соціально-гуманітарні інтереси як втілення
національних інтересів країни.
29. Медведєв Ігор. Аналіз негативного впливу комерціалізації університету
на збереження традиційних університетських цінностей.
30. Проців Олег. Проблемні питання ведення мисливського господарства

