Перелік
тем магістерських досліджень для слухачів прийому 2016 року
за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”,
рекомендований Адміністрацією Президента України
Сфера державної служби та кадрової політики
1. Методи визначення і характеристики професійних компетентностей
державних службовців.
2. Концепція законодавства для інституціоналізації системи підготовки,
перепідготовки, спеціалізації і підвищення кваліфікації державних службовців.
3. Щорічна оцінка державних службовців як інструмент для визначення
потреб у підвищенні кваліфікації.
4. Відповідальність державних службовців: поняття, види і механізми
реалізації.
5. Підвищення рівня професійної компетентності державних
службовців як інструмент професіоналізації державної служби.
6. Публічний звіт керівника органу виконавчої влади як механізм
реалізації європейських принципів відкритості і прозорості на державній
службі.
7. Формування адміністративної культури державних службовців.
8. Формування нової моделі державного сервісу в умовах
реформування державної служби в Україні.
9. Етичні кодекси в публічному адмініструванні: принципи, норми та
механізми впровадження.
10. Етичні стандарти функціонування державних інститутів в країнах ЄС
в контексті реформування державного управління України.
11. Моральні складові лідерства в публічному адмініструванні.
12. Етичні аспекти взаємовідносин в колективах державних службовців.
Сфера державної політики та суспільного розвитку
13. Механізми
формування
та
запровадження
політичної
відповідальності державно-управлінської ланки крізь призму досвіду
європейської демократії.
14. Порівняльний аналіз законодавчого забезпечення функціонування
партійної системи в Україні та країнах ЄС.
15. Порівняльний аналіз законодавчого забезпечення функціонування
інститутів громадянського суспільства в Україні та країнах ЄС.
16. Особливості становлення та розвитку громадянського суспільства в
сучасній Україні.
17. Механізми та напрями формування національної ідентичності в
умовах децентралізації.
18. Причини і види конфлікту ідентичностей в Україні.
19. Етнонаціональна структура українського суспільства і проблема
формування національної ідентичності українського народу.
20. Проблема унормування на законодавчому рівні законодавства щодо
прав національних меншин і формування національної ідентичності
українського народу в контексті європейського досвіду.
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21. Регіональні етнополітичні процеси та проблема розвитку
сепаратизму в Україні.
22. Механізми протидії інформаційним війнам в сучасних умовах агресії
проти України.
Сфера державного менеджменту
23. Стратегічне управління розвитком територій (на прикладі
конкретних адміністративних одиниць, зокрема область, місто, село, селище і т.
ін.).
24. Стратегічне планування діяльності органів влади в умовах
глобальних викликів та ризиків.
Сфера соціальної і гуманітарної політики
25. Механізми імплементації Україною правових стандартів ЄС у
соціальній і гуманітарній сферах.
26. Державна етнополітика і демократичне врядування.
Сфера інформаційної політики та електронного урядування
27. Електронне урядування в галузях державного управління (економіка,
фінанси, промисловість, е-освіта, е-здоров’я тощо).
28. Електронне урядування на місцевому рівні.
29. Формування системи надання електронних послуг засобами
портальних технологій.
30. Удосконалення системи надання електронних послуг на місцевому
рівні.
Сфера управління охороною суспільного здоров’я
31. Медичне
страхування
як
складова
загальнообов’язкового
соціального страхування в Україні.
32. Нова парадигма управління в сфері охорони здоров’я: перехід від
державного управління до публічного адміністрування.
33. Побудова індустрії здоров’я як шлях реалізації політики формування
здорового способу життя.
34. Роль системи охорони здоров’я у забезпеченні сталого розвитку
України.
Сфера управління освітою
35. Механізми реалізації політики забезпечення права на освіту
внутрішньо переміщених осіб в Україні.
36. Механізми децентралізації державного управління освітою:
зарубіжний досвід і перспективи розвитку в Україні.
Сфера парламентської діяльності
37. Взаємодія опозиції та коаліції в українському парламенті.
38. Удосконалення
механізмів
моніторингу
та
контролю
в
парламентській діяльності.
39. Морально-етичні засади парламентської діяльності: зарубіжний та
вітчизняний досвід.
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40. Цивілізований лобізм
парламентській діяльності.

як

механізм

запобігання

корупції

у

Сфера управління національним господарством
та економічної політики
41. Реформування податкової системи України в контексті реалізації
Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
42. Державне регулювання банківської діяльності в контексті реалізації
Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
43. Оцінювання і моніторинг регуляторних впливів державної політики
в Україні та ЄС
44. Регулювання природних монополій в Україні та ЄС (енергетика,
транспорт, зв’язок)
45. Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в
контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом.
46. Формування системи державного контролю за рухом капіталу в
Україні в контексті досвіду країн ЄС
47. Стратегія розвитку внутрішнього ринку в контексті реалізації Угоди
про асоціацію Україна-ЄС.
Сфера державознавства і права
48. Права і свободи людини та громадянина: механізми гарантування та
реалізації в Україні та зарубіжних країнах.
49. Гарантування рівності та недискримінації у забезпеченні прав і
свобод людини.
50. Легітимація публічної адміністрації: форми, засоби, здійснення в
Україні.
51. Правове забезпечення антикорупційної політики.
52. Роль держави у розвитку громадянського суспільства: вітчизняний та
зарубіжний досвід.
53. Реформування системи надання адміністративних послуг: сутність,
здійснення, зарубіжний досвід
54. Законотворчість в правовій державі: особливості та механізми в
Україні та зарубіжних країнах.
55. Юридична відповідальність державних службовців: проблеми
реалізації.
56. Правове забезпечення реформування публічної служби: пріоритети і
напрями.
57. Запровадження європейських принципів побудови службових
відносин: проблеми реалізації в Україні.
58. Службові відносини в публічному адмініструванні.
59. Інституціоналізація правового статусу державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід.
60. Регулювання законодавчого процесу в контексті міжнародного
досвіду.
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61. Організаційно-правове забезпечення антикорупційної експертизи в
Україні.
62. Централізоване і локальне регулювання трудових відносин в Україні.
63. Правове регулювання фінансової діяльності органів публічної влади.
64. Надзвичайні адміністративно-правові режими в Україні: проблеми
запровадження.
65. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського
Союзу: необхідність, зміст, проблеми.
66. Правове регулювання механізму реалізації відповідальності органів
та посадових осіб у публічному управлінні.
67. Право як регулятор управління ризиками.
Сфера глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою
Спеціалізація “Публічне управління у сфері національної безпеки”
68. Система
експертно-аналітичного
супроводження
державноуправлінських рішень у сфері національної безпеки: стан та шляхи підвищення
ефективності
69. Місце і роль спеціальних інформаційних операцій в системі
забезпечення національної безпеки: державно-управлінський аспект.
70. Система політичного прогнозування в інтересах суб’єктів
стратегічного управління у сфері національної безпеки України: стан та шляхи
вдосконалення.
71. Шляхи
підвищення
ефективності
механізму
забезпечення
державного суверенітету та територіальної цілісності України.
72. Формування та функціонування механізмів забезпечення державного
суверенітету та територіальної цілісності: світовий досвід та можливості його
використання в Україні.
73. Формування та функціонування системи стратегічного управління у
сфері національної безпеки: світовий досвід та можливості його використання в
Україні.
74. Організаційно-правові засади системи забезпечення національної
безпеки України: стан та шляхи вдосконалення.
75. Шляхи підвищення ефективності системи стратегічного управління у
сфері національної безпеки України.
76. Стратегічне планування в інтересах в оборони держави: світовий
досвід та можливості його використання в Україні.
Спеціалізація “Європейська інтеграція”
Спеціалізація “Глобальне управління”
77. Досвід державного управління у сфері інновацій в країнах
Європейського Союзу: значення для України.
78. Транскордонне співробітництво з країнами ЄС у сфері регіональної
політики України: стан та шляхи підвищення ефективності.
79. Пріоритетні напрями імплементації спільної зовнішньоторговельної
політики ЄС як основа інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.
80. Участь України в агентствах/програмах Європейського Союзу:
сучасний стан та шляхи вдосконалення.
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81. Механізми впливу міжнародних організацій на врегулювання
кризової ситуації на Сході України: стан та шляхи вдосконалення.
82. Механізми
співробітництва
України
з
Організацією
Північноатлантичного договору: стан та шляхи вдосконалення.
83. Організаційно-правові засади протидії корупції в державному
секторі в країнах ЄС: досвід для України.
84. Організаційно-правові засади державних закупівель в Україні: стан
та шляхи вдосконалення.
85. Пріоритетні напрями активізації взаємодії органів державної влади
та інститутів громадянського суспільства щодо реалізації Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС.
86. Пріоритетні напрями щодо підвищення ролі України в реалізації
Глобальної стратегії Європейського Союзу щодо зовнішньої політики і
політики безпеки.
87. Європейська міграційна політика та механізми її реалізації: досвід
для України.
88. Процеси децентралізації в країнах-членах ЄС: перспективи
застосування в Україні.
89. Пріоритетні напрями підвищення ролі України в Глобальній
стратегії Європейського Союзу щодо зовнішньої політики і політики безпеки.
90. Миротворчість як інструмент державної політики щодо
врегулювання збройних конфліктів.
91. Механізми співробітництва між Україною та Європейським Союзом
у сфері регіонального розвитку: стан та шляхи вдосконалення.
92. Формування сучасної моделі регіонального управління України в
контексті євроінтеграції: стан та перспективи удосконалення.
93. Пріоритетні напрями імплементації спільної зовнішньоторговельної
політики ЄС як основа інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.
94. Європейські фонди та програми міжнародної технічної допомоги ЄС
як джерело розвитку та нові можливості реалізації європейської політики:
досвід для України.
95. Секторальні політики ЄС та механізми їх реалізації: досвід для
України.
96. Державне регулювання у галузі енергоефективності в країнах-членах
ЄС: досвід для України.
97. Глобальні процеси у інформаційній сфері та їх вплив на
забезпечення інформаційної безпеки: державно-управлінський аспект.
98. Державно-управлінські механізми запобігання та протидії
кібертероризму як глобальної проблеми сучасності: стан та шляхи
вдосконалення.
99. Механізми взаємодії національних органів державного управління та
структур безпеки ЄС у сфері боротьби з міжнародним інформаційним
тероризмом: стан та шляхи вдосконалення.
100. Глобальні політико-економічні механізми природокористування:
стан та шляхи вдосконалення.
101. Прогнозування розвитку соціально-екологічної ситуації в регіоні та її
оцінка: державно-управлінський аспект.
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102. Місце України в міжнародній спеціалізації виробництва і торгівлі:
проблеми та шляхи їх подолання.
103. Механізми та інструменти реалізації потенціалу України для участі у
глобальних ринках.
Сфера регіонального управління, місцевого самоврядування
та управління містом
Спеціалізація “Багаторівневе врядування”
104. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді з
урахуванням стадій розвитку електронних адміністративних послуг.
Спеціалізація “Управління регіональним розвитком”
105. Формування та реалізація державної регіональної політики України.
106. Регіональна політика ЄС: система пріоритетів та інструментів,
порівняльний аналіз з Україною.
107. Світова практика деконцентрації та децентралізації державних
повноважень: порівняльний аналіз.
108. Координація дій центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування у процесі забезпечення регіонального
розвитку.
109. Розвиток інтелектуального капіталу регіонів як напрям підвищення
їх конкурентоспроможності.
110. Механізми стимулювання розвитку депресивних регіонів.
111. Формування цілісної системи планування розвитку регіону.
112. Механізми фінансового забезпечення регіонального розвитку.
113. Інструменти реалізації регіональних стратегій розвитку.
114. Механізми підвищення інноваційної спроможності регіонів.
115. Механізми формування сприятливого інвестиційного клімату в
регіоні.
116. Фінансові механізми розвитку регіональної інфраструктури.
117. Інноваційні механізми у вирішенні проблем життєзабезпечення
населення регіону.
118. Визначення пріоритетів розвитку та “точок зростання” регіону на
основі сучасних прогнозно-аналітичних методів.
119. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями й
інституціями щодо регіонального розвитку.
120. Механізми забезпечення участі інститутів громадянського
суспільства у формуванні та реалізації регіональної політики.
121. Управління якістю надання адміністративних послуг місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
122. Механізми реалізації державної секторальної політики на
регіональному рівні.
123. Підвищення ефективності та децентралізації прийняття рішень,
забезпечення стабільності фінансування програм (проектів) регіонального
розвитку.
124. Інститут префекта: функції, організація діяльності, підготовка кадрів.
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Перелік тем магістерських досліджень,
рекомендований Міністерством молоді та спорту України

1.

Сфера державної служби та кадрової політики
Розвиток польської моделі публічної служби: досвід для України.

Сфера державної політики та суспільного розвитку
2. Стратегічні комунікації як ресурс формування позитивного іміджу
України в світі.
Сфера державного менеджменту
3. Оцінювання стратегій публічного управління за сферами та
галузями.
4. Стратегічне планування діяльності органів влади в умовах
глобальних викликів та ризиків.
5. Прогнозування та моделювання управлінських рішень в умовах
визначеності, не визначеності та ризиків.
6. Удосконалення механізмів державного управління на засадах
системного аналізу.
7. Удосконалення
механізмів
управління
державно-цільовими
програмами і проектами на національному/регіональному/місцевому рівнях.
8. Моніторинг/контроль/оцінювання в системі забезпечення якості
державного управління на національному/регіональному/місцевому рівнях.
Сфера соціальної і гуманітарної політики
9. Основні методи формування джерел фінансування соціальної та
гуманітарної політики України.
10. Міжнародний досвід фінансування напрямів соціальної та
гуманітарної політики й можливості його адаптації в Україні.
11. Реформа системи фізичної культури та спорту.
Сфера інформаційної політики та електронного урядування
12. Засоби масової інформації як інструмент формування іміджу органу
влади.
13. Основні стандарти оприлюднення інформації на веб-сайтах органів
влади.
14. Консультування громадськості в умовах інформаційного суспільства.
Перелік тем магістерських досліджень,
рекомендований Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
Сфера глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою
Спеціалізація “Європейська інтеграція”
1. Європейські інструменти сприяння регіональному розвитку:
можливості для України.
2. Транскордонне співробітництво з країнами ЄС у сфері регіональної
політики України: стан та шляхи підвищення ефективності.
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3. Секторальні політики ЄС та механізми їх взаємоузгодження з
регіональною політикою.
Сфера регіонального управління, місцевого самоврядування
та управління містом
Спеціалізація “Багаторівневе врядування”
4. Організація діяльності агенцій регіонального розвитку.
5. Механізми стимулювання міжрегіонального співробітництва в Україні.
6. Механізми реалізації в Україні 12 принципів належного врядування
Ради Європи.
7. Посилення інституційної спроможності прикордонних регіонів України
у здійсненні транскордонного співробітництва.
Спеціалізація “Управління регіональним розвитком”
8. Формування та реалізація державної регіональної політики України.
9. Регіональна політика ЄС: система пріоритетів та інструментів,
порівняльний аналіз з Україною.
10. Механізми стимулювання розвитку депресивних регіонів.
11. Формування цілісної системи планування розвитку регіону.
12. Механізми фінансового забезпечення регіонального розвитку.
13. Вертикальна взаємодія у процесі стратегічного планування
регіонального розвитку.
14. Світовий досвід стратегічного планування розвитку регіонів.
15. Інструменти реалізації регіональних стратегій розвитку.
16. Просторове планування розвитку регіону: підходи, методи, механізми.
17. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку
регіонів
18. Формування регіональної політики сталого розвитку
19. Забезпечення реалізації державної політики розвитку сільських
територій.
20. Механізми взаємоузгодження державної секторальної та регіональної
політики.
21. Забезпечення стабільності передбачуваності та послідовності
фінансування програм (проектів) регіонального розвитку.

Перелік тем магістерських досліджень,
рекомендований Міністерством юстиції України

1.

Сфера державної служби та кадрової політики
Підвищення рівня професійної компетентності державних
службовців як інструмент професіоналізації державної служби.

Сфера соціальної і гуманітарної політики
2. Державне управління системою соціального захисту населення
України та шляхи його вдосконалення.
3. Європейська політика “соціального включення” соціально вразливих
осіб.
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Сфера інформаційної політики та електронного урядування
4. Засоби масової інформації як інструмент формування іміджу органу
влади.
Сфера управління національним господарством
та економічної політики
5. Розвиток публічно-приватного партнерства в Україні в контексті
реформування бюджетно-податкових відносин в Україні.
6. Реформування податкової системи України в контексті реалізації
Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
7. Удосконалення системи публічних закупівель в Україні (на прикладі
сфер, галузей, секторів національної економіки).
8. Публічне управління інноваційно-інвестиційним розвитком України
в умовах структурних зрушень.
9. Формування
ефективних
фінансово-економічних
механізмів
управління розвитком державних підприємств в Україні.
10. Реформування системи управління державним сектором економіки
України: пріоритети та механізми реалізації.
11. Специфіка функціонування та напрями розвитку державних
холдингових (національних акціонерних) компаній в Україні.
Сфера державознавства і права
12. Правотворчість органів державної влади.
Сфера глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою
Спеціалізація “Публічне управління у сфері національної безпеки”
13. Система державного управління у сфері енергетичної безпеки: стан
та шляхи удосконалення.
Спеціалізація “Європейська інтеграція”
14. Механізми співробітництва між Україною і Європейським Союзом у
сфері юстиції, свободи та безпеки: стан та шляхи вдосконалення.
15. Організаційно-правові засади протидії корупції в державному
секторі в країнах ЄС: досвід для України.
Перелік тем магістерських досліджень,
рекомендований Міністерством охорони здоров’я України
Сфера управління охороною суспільного здоров’я
1. Автономізація лікувальних закладів як важлива складова
реформування системи охорони здоров’я України.
2. Громадське здоров’я як показник національної безпеки держави.
3. Державна кадрова політика у сфері охорони здоров’я в Україні.
4. Державне регулювання прав лікарів в Україні: організаційні та
правові засади.
5. Державне регулювання забезпечення населення України якісними
лікарськими засобами.
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6. Джерела фінансування охорони здоров’я в Україні: сучасний стан та
перспективи розвитку.
7. Медичне страхування як складова загальнообов’язкового соціального
страхування в Україні.
8. Підготовка медичних кадрів для системи охорони здоров’я:
організаційно-правові аспекти.
9. Розвиток електронної охорони здоров’я (e-Health) в Україні.
10. Фінансове забезпечення охорони здоров’я в умовах децентралізації в
сучасних умовах.
Перелік тем магістерських досліджень,
рекомендований Міністерством енергетики та вугільної промисловості
України
Сфера державної служби та кадрової політики
1. Механізми реалізації конституційного права громадян України на
рівний доступ до державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування.
2. Інформаційна складова діяльності державних службовців в умовах
розвитку інформаційного суспільства.
3. Підвищення рівня професійної компетентності державних
службовців як інструмент професіоналізації державної служби.
4. Механізми підтримки етичного клімату на державній службі.
Сфера управління національним господарством
та економічної політики
5. Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в
контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом.
6. Державна підтримка реалізації проектів українських і міжнародних
корпорацій у високотехнологічних сферах виробництва.
7. Державні механізми сприяння розвитку корпоративних відносин в
Україні.
8. Реформування системи управління державним сектором економіки
України: пріоритети та механізми реалізації.
9. Специфіка функціонування та напрями розвитку державних
холдингових (національних акціонерних) компаній в Україні.
10. Удосконалення системи управління державними корпоративними
правами в Україні.
Перелік тем магістерських досліджень,
рекомендований Міністерством оборони України
Сфера державної служби та кадрової політики
1. Методи визначення і характеристики професійних компетентностей
державних службовців.
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2. Концепція законодавства для інституціоналізації системи підготовки,
перепідготовки, спеціалізації і підвищення кваліфікації державних службовців.
3. Щорічна оцінка державних службовців як інструмент для визначення
потреб у підвищенні кваліфікації.
4. Відповідальність державних службовців: поняття, види і механізми
реалізації.
5. Підвищення рівня професійної компетентності державних
службовців як інструмент професіоналізації державної служби.
6. Формування адміністративної культури державних службовців.
7. Моральні складові лідерства в публічному адмініструванні.
Сфера державної політики та суспільного розвитку
8. Стратегічні виміри становлення та розвитку публічного управління
та адміністрування: світовий досвід для України.
9. Духовно-ціннісні засади формування патріотичної свідомості
державних службовців в Україні.
10. Політико-управлінська модель розвитку сучасної України в
геополітичному вимірі.
Сфера політичної аналітики і прогнозування
11. Взаємодія держави і громадянського суспільства в контексті
реформування державно-управлінської системи в Україні.
12. Розвиток сфери публічних послуг як напрям реформування
публічного управління.
Сфера державного менеджменту
13. Стратегічне планування діяльності органів влади в умовах
глобальних викликів та ризиків.
14. Прогнозування та моделювання управлінських рішень в умовах
визначеності, не визначеності та ризиків.
15. Удосконалення механізмів державного управління на засадах
системного аналізу.
16. Визначення професійних кваліфікацій фахівців сфери публічного
управління та адміністрування на засадах компетентністного підходу.
Сфера соціальної і гуманітарної політики
17. Стан і перспективи соціального партнерства та соціальної
відповідальності в освітній галузі.
18. Становлення державно-громадської моделі управління в культурній
сфері України: проблеми та перспективи.
19. Формування міжетнічної толерантності в Україні як управлінська
проблема.
Сфера інформаційної політики та електронного урядування
20. Надання державних послуг з використанням сучасних інформаційнокомунікаційних технологій.
21. Комунікації і державно-управлінська діяльність.
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22. Засоби масової інформації як інструмент формування іміджу органу
влади.
23. Інформаційні війни на пострадянському просторі.
24. Наступальні інформаційні операції як інструмент здійснення
державної політики України.
Сфера управління охороною суспільного здоров’я
25. Державна кадрова політика у сфері охорони здоров’я в Україні.
26. Пріоритетні напрями публічного управління підготовкою керівників
для медичної галузі України.
27. Розвиток професійного відбору керівних кадрів: організаційноправові та психологічні аспекти.
Сфера управління освітою
28. Сучасна публічна освітня політика національно-патріотичного
виховання молоді в України: основні виклики та тенденції розвитку.
29. Формування мовної культури державних службовців у сфері освіти в
Україні.
30. Механізми забезпечення і контролю якості освіти:
світові
досягнення та порівняння для України (за освітніми рівнями).
31. Удосконалення механізмів публічного управління якістю освіти в
Україні у контексті завдань Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (на
регіональному або національному рівні за вибором).
Сфера управління національним господарством
та економічної політики
32. Ефективність та результативність бюджетних програм (на основі
методології аналізу вигід і витрат)
33. Удосконалення системи публічних закупівель в Україні (на прикладі
сфер, галузей, секторів національної економіки).
34. Державні механізми сприяння розвитку оборонно-промислового
комплексу України.
35. Формування
ефективних
фінансово-економічних
механізмів
управління розвитком державних підприємств в Україні.
36. Розвиток середньострокового бюджетного планування в Україні.
Сфера державознавства і права
37. Правове забезпечення антикорупційної політики.
38. Юридична відповідальність державних службовців: проблеми
реалізації.
39. Службові відносини в публічному адмініструванні.
40. Управлінська діяльність: поняття, форми, правове регулювання.
41. Право як регулятор управління ризиками.
Сфера глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою
Спеціалізація “Публічне управління у сфері національної безпеки”
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42. Система
експертно-аналітичного
супроводження
державноуправлінських рішень у сфері національної безпеки: стан та шляхи підвищення
ефективності
43. Шляхи
підвищення
ефективності
протидії
деструктивним
інформаційним впливам в процесі реалізації політики національної безпеки.
44. Шляхи
підвищення
ефективності
механізму
забезпечення
державного суверенітету та територіальної цілісності України.
45. Формування та функціонування системи стратегічного управління у
сфері національної безпеки: світовий досвід та можливості його використання в
Україні.
46. Шляхи підвищення ефективності системи стратегічного управління у
сфері національної безпеки України.
47. Стратегічне планування в інтересах оборони держави: світовий
досвід та можливості його використання в Україні.
48. Прийняття державно-управлінських рішень в умовах надзвичайних
ситуацій соціального (воєнного) характеру: стан та шляхи підвищення
ефективності.
Спеціалізація “Європейська інтеграція”
49. Стан та перспективи вдосконалення співробітництва між Україною
та Європейським Союзом у військовій сфері: державно-управлінський аспект
50. Механізми
співробітництва
України
з
Організацією
Північноатлантичного договору: стан та шляхи вдосконалення.
51. Особливості управління міжнародними проектами в системі
державного управління: проблеми та напрями удосконалення.
52. Пріоритетні напрями щодо підвищення ролі України в реалізації
Глобальної стратегії Європейського Союзу щодо зовнішньої політики і
політики безпеки.
Спеціалізація “Глобальне управління”
53. Механізми взаємодії національних органів державного управління та
структур безпеки ЄС у сфері боротьби з міжнародним інформаційним
тероризмом: стан та шляхи вдосконалення.
54. Механізми нейтралізації загроз національній безпеці України у
зовнішньополітичній сфері: стан та шляхи вдосконалення.
55. Миротворчість як інструмент державної політики щодо
врегулювання збройних конфліктів.
Перелік тем магістерських досліджень,
рекомендований Міністерством культури України
Сфера соціальної і гуманітарної політики
1. Історія та еволюція міжнародних стандартів у сфері соціальних і
гуманітарних прав людини.
2. Механізми імплементації Україною правових стандартів ЄС у
соціальній і гуманітарній сферах.

14

3. Формування єдиного гуманітарного простору в системі пріоритетів
державної гуманітарної політики України.
4. Роль і межі компетенції держави у розвитку культуротворчих
процесів.
5. Інноваційні механізми заохочення участі громадськості в
соціокультурних процесах.
6. Становлення державно-громадської моделі управління в культурній
сфері України: проблеми та перспективи.
7. Міжнародний досвід фінансування напрямів соціальної та
гуманітарної політики й можливості його адаптації в Україні.
Перелік тем магістерських досліджень,
рекомендований Міністерством екології та природних ресурсів України
1. Наукові основи раціонального природокористування.
2. Основні напрями державної політики України у галузі охорони
довкілля та використання природних ресурсів.
3. Тенденції та розвиток впровадження стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
та перспективи реалізації Протоколу ЄЕК ООН по СЕО в Україні.
4. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього
середовища і раціонального природокористування.
5. Методологія стратегічної екологічної оцінки (СЕО) та успішний досвід
впровадження Протоколу ЄЕК ООН по СЕО в рамках процесів розробки планів и
програм.
6. Міжнародні організаційні та правові механізми екологічного
управління.
7. Система громадського екологічного управління в Україні та за
кордоном. Роль неурядових організацій та форми участі громадськості.
8. Призначення і основні принципи створення системи корпоративного
екологічного управління.
9. Геоінформаційні системи в екологічних дослідженнях та управлінні.
10.Особливості
управління
природоохоронними
територіями
та
прибережними смугами.
11.Стратегії ноосферного природокористування.
12.Парадигми науково-обгрунтованого управління природних складових
агросфери.
13.Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»: основні принципи
результативного застосування.
14.Роль органів місцевого управління в сфері охорони довкілля при
впровадженні Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
15.Інтеграція стратегічної екологічної оцінки у процес стратегічного
планування: національні вимоги та практичні міркування.
16.Участь уповноважених органів, громадськості та зацікавлених сторін у
стратегічній екологічній оцінці.
17.Врахування результатів СЕО у стратегічних документах державного
планування різних рівнів в Україні.
18.Екологічні конфлікти, як об'єктивне явище та засіб соціального впливу.
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Перелік тем магістерських досліджень,
рекомендований Міністерством соціальної політики України
Сфера державної політики та суспільного розвитку
1. Гендерні особливості аналізу політики: потреби, інтереси, мотиви.
Протидія гендерному насильству та торгівлі людьми.
Сфера соціальної і гуманітарної політики
2. Історія та еволюція міжнародних стандартів у сфері соціальних і
гуманітарних прав людини. Удосконалення національної системи захисту
соціальних прав людини у рамках Національній стратегії у сфері прав людини.
3. Удосконалення оплати праці в Україні як управлінська проблема.
Реформа оплати праці в Україні.
4. Державне управління системою соціального захисту населення
України та шляхи його вдосконалення в умовах децентралізації.
5. Європейська політика “соціального включення” соціально вразливих
осіб. Державна політика подолання бідності в Україні.
6. Провідні тенденції європейського досвіду здійснення пенсійної
реформи. Завдання пенсійної реформи для України.
Перелік тем магістерських досліджень,
рекомендований Міністерством внутрішніх справ України
Сфера державної служби та кадрової політики
1. Децентралізація влади: проблеми та перспективи.
2. Концепція інституалізації системи підготовки, спеціалізації і
підвищення кваліфікації державних службовців.
3. Критерії оцінки результатів роботи державних службовців.
4. Конфлікт інтересів на публічній службі: зміст та напрями їх
розв’язання.
5. Відповідальність державних службовців: поняття, види, форми.
6. Правовий статус патронатної служби та працівників державного
органу, які виконують функції з обслуговування.
7. Підвищення кваліфікації державних службовців: поняття, види та
форми.
Сфера державної політики та суспільного розвитку
8. Аналіз публічної політики та її функціонування в країнах Європи,
США та Канаді: досвід для України.
9. Децентралізація як процес удосконалення публічної влади.
10. Гендерні особливості аналізу політики: мотивуючі фактори (або
чинники).
11. Суспільні, політичні та управлінські конфлікти: причини виникнення
та напрями розв’язання.
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Сфера політичної аналітики і прогнозування
12. Методологія та методика прогнозування публічного управління
Сфера державного менеджменту
13. Стратегічне управління розвитку регіональних
прикладі конкретних адміністративних одиниць).

територій

(на

Сфера соціальної і гуманітарної політики
14. Напрями подолання проблем і суперечностей державноуправлінської діяльності у сфері регулювання доходів населення України.
15. Еволюція соціальної упевненості громадян за роки незалежності
України.
16. Державне управління системою соціального захисту населення
України та напрями його вдосконалення.
Сфера інформаційної політики та електронного урядування
17. Залучення громадян до процесу прийняття рішень в контексті
електронної демократії.
18. Маніпуляційні впливи у діяльності державних службовців і
посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Сфера управління охороною суспільного здоров’я
19. Побудова індустрії здоров’я як напрям реалізації
формування здорового способу життя.

політики

Сфера управління освітою
20. Сучасна публічна освітня політика патріотичного виховання молоді
в України: основні виклики та тенденції розвитку.
21. Розвиток механізмів міжнародного співробітництва у вищій освіті у
контексті реалізації завдань Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
22. Механізми забезпечення і контролю якості освіти: світові досягнення
та позитивний досвід для України (за освітніми рівнями).
Сфера глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою
Спеціалізація “Публічне управління у сфері національної безпеки”
23. Організаційно-правовий механізм стратегічного управління у сфері
національної безпеки України.
24. Характеристика кримінальних загроз національної безпеки та шляхи
їх нейтралізації.
25. Стратегія запобігання злочинності в Україні: основні засади та
шляхи реалізації.
26. Система недержавного забезпечення національної безпеки держави.
27. Управління в сфері забезпечення екологічної безпеки держави.
28. Паливно-енергетичний фактор в системі економічної безпеки
України.
29. Тенденції розвитку і шляхи удосконалення національної безпеки в
соціокультурній сфері.
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Сфера регіонального управління, місцевого самоврядування
та управління містом
Спеціалізація “Місцеве самоврядування”
30. Соціально-психологічні основи управління в органі місцевого
самоврядування.
31. Особливості здійснення місцевого самоврядування в об’єднаних
територіальних громадах.
Перелік тем магістерських досліджень,
рекомендований Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
Сфера державної служби та кадрової політики
1. Адміністративні послуги як інструмент реалізації
повноважень в “сервісній” державі.

владних

Сфера інформаційної політики та електронного урядування
2. Надання адміністративних послуг з використанням сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.
Сфера управління національним господарством
та економічної політики
3. Аналіз системи державного нагляду (контролю) у розвинутих
країнах світу та можливість запровадження в Україні кращих міжнародних
практик.
4. Захист прав споживачів на ринках природних монополій (енергетика,
транспорт, зв'язок): проблеми та перспективи.
5. Державна політика захисту прав споживачів контексті завдань
реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

