
ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

ДЛЯ СЛУХАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «074 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ (ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ)» 

 

Державне управління в соціально-економічній сфері (на рівні країни, регіону, 

міста, галузі) 

 

1. Механізми державного управління розвитком соціально-економічної 

інфраструктури регіону. 

2. Формування і реалізація державної промислової політики на регіональному 

рівні. 

3. Формування механізму реалізації інвестиційної політики в Україні. 

4. Трансформація системи державного управління України в умовах 

суспільно-політичних змін (регіональний аспект). 

5. Формування та реалізація державної інноваційної політики: галузевий 

аспект. 

6. Механізми взаємодії місцевих державних адміністрацій та територіальних 

підрозділів центральних органів виконавчої влади. 

7. Державна регіональна політика: механізми забезпечення комплексного і 

збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів. 

8. Механізм формування організаційної культури проектного управління в 

органах публічної влади. 

9. Адаптація зарубіжного досвіду реформування діяльності органів місцевого 

самоврядування в Україні. 

10. Організаційно-економічний механізм розвитку місцевого самоврядування. 

11. Екологічний менеджмент у діяльності органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування (на прикладі…). 

12. Реалізація положень державної політики забезпечення охорони 

навколишнього природного середовища на регіональному рівні (на 

прикладі…).  

13. Реалізація положень державної екологічної політики України на 

регіональному рівні (на прикладі…). 

14. Державне управління у сфері реалізації екологічної політики на рівні 

регіону (на прикладі…). 

15. Шляхи покращення екологічної ситуації на регіональному рівні (на 

прикладі…). 

16. Управління екологічною безпекою держави: європейський досвід для 

України.  

17. Екологічна безпека як чинник сталого розвитку територій (на прикладі…). 

18. Особливості реалізації державної політики в галузі енергозбереження та 

енерго ефективності в регіоні (на прикладі…). 

19. Державне управління у сфері енергозбереження та енергоефективності (на 

прикладі…). 

20. Організаційно-правові засади управління охороною праці на регіональному 

рівні (на прикладі…). 



21. Державне управління у сфері промислової безпеки та охорони праці (на 

прикладі…). 

22. Реалізація державної політики у сфері промислової безпеки та охорони 

праці (на прикладі…). 

23. Стратегічне планування та управління реалізацією програм та проектів 

місцевого економічного розвитку (на прикладі…). 

24. Використання проектного менеджменту в управлінні державними 

інституціями на регіональному рівні (на прикладі…). 

25. Удосконалення управління об’єктами державної власності. 

26. Удосконалення системи державних закупівель в Україні. 

27. Формування та реалізація проектів і програм у сфері державного 

управління. 

28. Проектно-орієнтований підхід в управлінні розвитком територій. 

29. Упровадження інструментів проектного менеджменту в діяльність органів 

державної влади. 

30. Упровадження проектного підходу в діяльність органів влади: світовий 

досвід.  

31. Методологія розробки соціальних проектів у державному управлінні.  

32. Прикладні аспекти управління проектами в окремих сферах суспільного 

життя. 

33. Програмно-цільовий метод в державному управлінні.  

34. Методологія розробки та оцінювання реалізації програм.  

35. Управління місцевими та регіональними програмами та проектами.  

36. Формування і реалізація програм соціально-економічному розвитку.  

37. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.  

38. Оцінка соціально-економічного ефекту реалізації цільових програм. 

39. Аналіз ефективності програм місцевого розвитку.  

40. Удосконалення методики рейтингової оцінки регіонів.  

41. Стратегічне планування в державному управлінні.  

42. Моделі прийняття управлінських рішень в органах державної влади.  

43. Проблема ефективності управлінської діяльності. 

44. Критерії та моделі оцінки ефективності державної служби. 

45. Оцінка ефективності та результативності діяльності органів виконавчої 

влади. 

46. Управління за результатами роботи державної установи. 

47. Місцеві державні адміністрації у системі територіальної організації влади.  

48. Надання адміністративних послуг: проблеми якості послуг. 

49. Зарубіжний досвід надання державних та громадських послуг. 

50. Електронні державні послуги: етапи реалізації, технології. 

51. Технології електронного урядування в державному управлінні. 

52. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

53. Оптимізація організаційних структур місцевих органів виконавчої влади. 

54. Регіональна політика держави в умовах реформування суспільства. 

55. Роль місцевих органів влади у здійсненні економічної політики регіону. 

56. Державне регулювання розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні.  

57. Структура і функції зв’язків з громадськістю органів державного 

управління у технології формування позитивного іміджу влади. 



58. Організація взаємодії органів влади і громадськості як основа політичної і 

господарської стабільності регіону. 

59. Організація зворотнього інформаційного зв’язку від суспільства до влади. 

60. Психологічні аспекти урядового PR в сучасних умовах: комунікаційні 

канали впливу влади на громадську думку. 

61. Вплив зв’язків з громадськістю на міжнародний авторитет України. 

62. PR – технології формування міжнародного іміджу держави. 

63. Комунікації в державних інституціях. 

64. Роль зв’язків з громадськістю у забезпеченні стійкого розвитку 

територіальної громади. 

65. Організаційно-правові механізми захисту інформаційного простору 

України від зовнішніх впливів. 

66. Моніторинг і контроль в системі державного управління. 

67. Оцінка ефективності реалізації регіональних (місцевих) програм 

розвитку. 

68. Стратегічне планування, програмування в діяльності органів влади. 

69. Державне управління на засадах моделей якості діяльності. 

70. Адміністративний аудит в державному управлінні. 

71. Механізми запровадження європейських принципів державного 

управління в Україні. 

72. Реформування системи надання адміністративних послуг в Україні. 

73. Моніторинг ефективності управління об’єктами державної власності в 

Україні. 

74. Організаційні засади кадрового забезпечення державної служби (на 

прикладі……..). 

75. Правові засади кадрового забезпечення державної служби (на 

прикладі…..). 

76. Державна інформаційна політика України: формування та реалізація. 

77. Державна політика регіонального розвитку в Україні. 

78. Удосконалення місцевого самоврядування в Україні (на прикладі ...). 

79. Державна політика у сфері розвитку інформаційної інфраструктури 

України. 

80. Державне регулювання у сфері дотримання трудового законодавства 

 

Державне управління освітніми процесами та державні механізми 

формування громадянського суспільства 

1. Організаційна культура в органах управління в Україні та шляхи її 

вдосконалення (на рівні конкретного органу управління). 

2. Основні напрями вдосконалення системи професійної підготовки 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (на 

прикладі Західного регіону). 

3. Основні напрями реформування середньої освіти в Україні: завдання та 

очікувані результати (на прикладі …). 

4. Особливості державного управління вищою освітою в умовах реформи 

(зміни управлінських механізмів та їх наслідки).  



5. Особливості державного управління у сфері дошкільних навчальних 

закладів Київської (або іншої) області. 

6. Особливості державної політики соціального захисту населення в умовах 

фінансово-економічної кризи (на прикладі...). 

7. Оцінювання результативності та ефективності діяльності органів державної 

влади та / або органів місцевого самоврядування: методологія визначення 

параметрів та критеріїв і її застосування (на прикладі…).  

8. Підвищення ролі і вдосконалення складу представницьких органів 

місцевого самоврядування в Україні (на прикладі…). 

9. Позитивний імідж політичного лідера: значення для політико-

управлінського процесу і  технології створення.  

10. Політичне лідерство в Україні: проблеми сучасного етапу та шляхи їх 

розв’язання. 

11. Політичні конфлікти в системі державного управління та механізми їх 

розв’язання (на прикладі …). 

12. Порівняльний аналіз структури, змісту і ролі статутів територіальних 

громад у їх взаємодії з органами публічної влади (на прикладі ... ). 

13. Прийняття та реалізація управлінських рішень щодо охорони довкілля за 

участю громадськості (на прикладі …). 

14. Проблеми конкурсного відбору та селекції кадрів в органах виконавчої 

влади та шляхи їх розв’язання (на прикладі ...). 

15. Програмні цілі і завдання політичних партій та їх втілення в політичних і 

нормативно-правових документах, що визначають публічну політику в 

Україні (аналіз на прикладі ...). 

16. Психологічна служба державної установи: аналіз діяльності (назвати 

установу) і пропозиції.  

17. Психологічні чинники у професійній кар’єрі державного службовця та їх 

прояв у функціонуванні органів державної влади (на прикладі … 

конкретного органу). 

18. Елементи електронного урядування як засіб підвищення якості освітніх 

послуг. 

19. Проблемні питання та перспективні напрямки реалізації регіональних 

програм інформатизації. 

20. Орієнтованість державних інституцій на програмне забезпечення з 

відкритим доступом: світовий досвід для України. 

21. Інформаційні представництва територіальних органів виконавчої влади у 

глобальній мережі. 

22. Особливості оцінювання соціально-економічного розвитку регіону органами 

місцевої влади ( на прикладі…..). 

23. Інформаційно-аналітична підтримка прийняття управлінських рішень в 

органах місцевого самоврядування ( на прикладі…..). 

24. Оцінювання ефективності функціонування органів виконавчої влади з 

використанням методів економіко статистичного аналізу ( на прикладі…..). 

25. Організація експертно-аналітичної роботи в органах місцевого 

самоврядування з проблемних питань земельного ( іншого) законодавства ( 

на прикладі…..). 

26. Інформаційне забезпечення реалізації державної програми   ... 



27. Реалізація державної політики у сфері національних інформаційних 

ресурсів. 

28. Удосконалення інформаційного забезпечення діяльності органів публічної 

влади на регіональному рівні.  

29. Реалізація політики інформаційної безпеки на регіональному рівні. 

30. Використання сучасних інформаційних технологій в органах публічної 

влади на регіональному рівні. 

31. Удосконалення інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної 

діяльності. 

32. Використання ключових індикаторів в інформаційних системах органів 

публічної влади. 

33. Кількісне оцінювання професійних компетенцій працівників органів 

державної влади. 

34. Оцінка ефективності діяльності органів державного управління (місцевого 

самоврядування). 

35. Ефективність управління персоналом в органах державної влади. 

36. Оцінка якості надання адміністративних послуг органами влади. 

37. Ефективність прийняття управлінських рішень в органах влади та оцінка їх 

впливу. 

38. Удосконалення управління системою освіти через її реформування. 

39. Управління адміністративними територіями, що звільняються з-під окупації 

на Сході України (законодавче регулювання, проблеми та шляхи їх 

розв’язання). 

40. Управління якістю освіти в регіоні: концептуальна модель та механізми 

реалізації. 

41. Упровадження ґендерних підходів у державне управління: досвід 

західноєвропейських країн для України. 

42. Участь громадськості у забезпеченні сталого розвитку територіальної 

громади (на прикладі…). 

43. Органи самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування. 

44. Територіальна громада в Україні: напрями та чинники сталого розвитку. 

45. Стратегія місцевого самоврядування в забезпеченні розвитку території. 
 


