
21. Напрями наукової діяльності закладу освіти 

 

Напрями наукових досліджень Навчально-наукового інституту 

управління, економіки та природокористування 

1. Кадрове забезпечення державної служби 

2. Управління людськими ресурсами в органах публічної влади 

3. Механізми запобігання та протидії корупції 

4. Механізми антикризового публічного управління у різних сферах 

суспільного життя 

5. Розвиток державної регіональної політики в умовах децентралізації 

державної влади 

6. Механізми участі громадськості у прийнятті рішень органами 

публічної влади з використання сучасних інформаційних технології 

7. Розвиток публічно-приватного партнерства у різних сферах 

суспільного життя 

8. Розвиток механізмів електронного урядування в Україні 

9. Удосконалення механізмів надання публічних послуг в Україні 

10. Механізми забезпечення суспільної безпеки в умовах глобалізації 

 

Напрями наукових досліджень Навчально-наукового гуманітарного 

інституту  

за спеціальністю 081 «Право»  

1. Адміністративно-правова реформа в Україні 

2. Кодифікація і рекодифікація законодавства України 

3. Деліктологія як інноваційний напрям вдосконалення правової 

системи України 

за спеціальністю 032 «Історія та археологія»  

1. Новітня історія зарубіжних країн. Новітня історія України.  

за спеціальністю 033 «Філософія»  

1. Філософська антропологія. Філософія культури  

за спеціальністю 053 «Психологія»  

1.Особливості  психологічного супроводу студентів в інформаційному 

просторі 

2. Особливості психологічного супроводу особистості в умовах 

інформаційної невизначеності інформаційного простору. 

 

Напрями наукових досліджень Навчально-наукового інституту 

філології та журналістики 

кафедра східної філології: 

1. Мультидисциплінарні виміри професійного зростання сходознавця: 

історико-культурний, лінгвістичний та джерелознавчий аспекти 

кафедра слов'янської філології та журналістики: 

1. Захист національної ідентичності в умовах гібридної війни: 

філологічний аспект, соціолінгвістичний аспект, мовно-освітня проблематика та 

соціальні комунікації 



кафедра зарубіжної філології: 

1. Світовий літературний процес крізь призму сучасних 

літературознавчих студій. 

2. Проблема діджіталізації освітнього процесу закладах середньої освіти 

в сучасних умовах.  

3. Західноєвропейська філологія та актуальні питання перекладу: 

перспективи розвитку. 
 

 

Напрями наукових досліджень Навчально-наукового інституту 

муніципального управління та міського господарства 

1. Дослідження механізмів функціонування трансмутаційних процесів у 

матерії і розробка способів управління ними. 

2. Використання методів фізики інформаційних взаємодій для корекції 

гомеостазу організму в холістичній медицині. 

3. Енергоефективні технології в міському господарстві. 

4. Комунікаційна складова електронного документа. 

 

Загальновузівська кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я 

людини 

1. Сучасні теоретичні та практичні аспекти щодо стратегії розвитку 

народної і нетрадиційної медицини. 

2. Роль і місце народної медицини в комплексній терапії. 

3. Комплементарні/альтернативні методи (народна і нетрадиційна 

медицина) в оздоровчих практиках у осіб з постковідним синдромом та в 

навчально-освітніх програмах майбутніх фахівців. 

4. Комплементарна медицина в Україні і у світі в превентивній і 

реабілітаційній оздоровчій практиці. 
5. Оздоровчий вплив фізичної культури на стан серцево-судинної 

системи 

6. Фізичне виховання та здоров’я людини. 

 


