
ЗМІСТ 
 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

1. Балабаєва Зінаїда. Європейський досвід розробки та впровадження в практику 
принципів демократичного врядування  

2. Безверхнюк Тетяна. Описова класифікація ресурсів регіонального управління  
3. Курінна Тетяна. Підходи до розроблення термінологічного апарату державного 

регулювання меценатства в Росії: досвід для України  
4. Петровський Петро. Гуманітарно-психологічна складова сучасного державного 

управління  
5. Ростіянов Богдан. До питання про роль козацтвав історії українського 

державотворення ХХ століття  
 
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

6. Доскаленко Катерина. Державна підтримка формування соціального капіталу як 
складової ресурсного забезпечення регіонального розвитку країн Європейського 
союзу  

7. Герасимюк Костянтин. Районна ланка: показники територіального реформування  
8. Кобзар Юрій. Сучасні механізми державного регулювання телерадіомовлення: 

міжнародні стандарти і досвід європейських країн  
9. Лахижа Микола. Управління якістю в публічній адміністрації Польщі  
10. Миколайчук Микола. Питання оцінювання досягнень та реалізації основних завдань 

сталого розвитку  
11. Осадчук Світлана. Стан та проблеми державного фінансового контролю на 

регіональному та місцевому рівні  
12. Шевченко Сергій. Ранжування вищих навчальних закладів – впливовий чинник 

державно-громадського управління якістю вищої освіти  
13. Яценко Володимир. Роль і функції громадської думки як соціального інституту в 

системі «державна влада – громадянське суспільство»  
 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

14. Поліщук Наталія. Вплив моральних цінностей та особистих потреб на формування 
корпоративної культури державних службовців  

 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

15. Алексєєв Валерій. Комплексно вирішуємо фінансові та майнові проблеми  
16. Дробот Ігор. Нормативне гарантування місцевого самоврядування в Україні: 

ретроспективний аспект  
17. Євтушенко Олександр. Досвід реформування державної влади і місцевого 

самоврядування в українських землях (друга половина ХІХ століття)  
 
ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗРОБКИ. ПРОЕКТИ 

18. Байцим Василь, Самара Сергій. Підходи до формування стратегічних цілей програм 
розвитку регіонів та регіональної економічної політики загалом  

19. Богданович Володимир, Клюй Олег. Деструктивні фактори забезпечення населення 
України питною водою з урахуванням вимог екологічної безпеки  

20. Козаченко Тетяна. Зарубіжний досвід використання ефективних методів поводження 
з твердими відходами  

21. Максимчук Наталія. Моніторинг якості освіти як предмет наукового дослідження в 
державному управлінні  

22. Рачинський Анатолій. Управлінський аудит в системі управління персоналом  
23. Рингач Наталія. Міжнародна безпека в області громадського здоров‘я: нові вимоги до 

управління  
 


