
Рекомендована тематика кваліфікаційних (магістерських) робіт 

2021 рік 

 

 

1. Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень в органах публічної влади.  

2. Врахування національних інтересів органами публічної влади під час прийняття 

управлінських рішень на територіальному рівні.  

3. Механізми забезпечення участі громадськості у прийнятті управлінських рішень на 

регіональному (місцевому) рівні. 

4. Публічне управління якістю надання адміністративних послуг на місцевому рівні. 

5. Удосконалення взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського 

суспільства у прийнятті управлінських рішень. 

6. Удосконалення інструментів реалізації державної кадрової політики в органах 

публічної влади. 

7. Інструменти взаємодії лідера з командою в органі місцевого самоврядування (органі 

державної виконавчої влади). 

8. Адаптація державної служби до стандартів ЄС на сучасному етапі реформ. 

9. Адаптація сучасних методологій управління якістю до умов функціонування органів 

виконавчої влади. 

10. Відповідальність та контроль у системі місцевого самоврядування. 

11. Впровадження прозорої системи управління людськими ресурсами у контексті 

реформування державної служби.  

12. Впровадження стандартів адміністративної етики на місцевому та регіональному 

рівнях: українська практика та європейський досвід.  

13. Впровадження технологій Smart-city в містах України.  

14. Впровадження у життя громад європейських стандартів місцевої демократії.  

15. Громадський бюджет: механізми запровадження та ефективність використання.  

16. Громадський контроль діяльності органів публічної влади: сутність та механізми 

здійснення. 

17. Громадянське суспільство як головний драйвер стійкості громад в умовах 

децентралізації.  

18. Державна антикорупційна політика в Україні. 

19. Державна регіональна політика України в умовах євроінтеграції: вплив процесів 

глобалізації. 

20. Етичні норми державної служби в сучасній Україні: механізми відповідальності. 

21. Європейські стандарти публічного управління: досвід для України. 

22. Забезпечення зворотного зв’язку між громадянами та органами публічної влади.  

23. Забезпечення прозорості та підконтрольності діяльності органів виконавчої влади й 

органів місцевого самоврядування.  

24. Забезпечення соціальної ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування.  

25. Забезпечення соціальної ефективності управлінських рішень у системі органів 

публічної влади. 

26. Значення децентралізації в створенні системи багаторівневого врядування.  

27. Імплементація європейських стандартів як запорука професійної та неупередженої 

державної служби України. 

28. Комунікаційні стратегії як інструмент налагодження ефективної взаємодії органів 

місцевого самоврядування і суспільства. 

29. Методологія стратегічного управління в системі публічної влади. 

30. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи подальшого 

реформування  

31. Місцеві державні адміністрації у системі територіальної організації влади в Україні. 

32. Розмежування політичних і адміністративних посад. Департизація і професіоналізація 

апарату органів публічної влади.  



33. Розмежування функцій і повноважень центральних та місцевих органів виконавчої 

влади і органів місцевого самоврядування/ 

34. Роль і місце громадськості у підвищенні ефективності процесів підготовки та 

реалізації стратегічних планів. 

35. Секторальна децентралізація в Україні: стан реалізації, проблемні питання та шляхи їх 

вирішення/ 

36. Соціальний захист державного службовця як важливий аспект формування етичної 

інфраструктури державної служби України/ 

37. Стратегічне планування в органах публічного управління: світовий досвід та його 

використання в Україні. 

38. Сучасні методи контролю в державному управлінні: адаптація до європейських 

стандартів. 

39. Тайм-менеджмент як засіб удосконалення професійної діяльності публічних 

службовців. 

40. Трансформація вертикальних і горизонтальних зв'язків у системі публічної влади в 

контексті процесів децентралізації влади і деконцентрації управлінських функцій. 

41. Удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного 

управління в системі публічної влади. 

42. Управління людськими ресурсами на державної службі: світова практика та 

вітчизняний досвід. 

43. Управління сталим регіональним розвитком на засадах демократичного врядування. 

44. Урегулювання конфлікту інтересів у системі публічної управління. 

45. Формування моделі етичної поведінки публічного службовця.  

46. Формування національної управлінської еліти в Україні.  

47. Формування та реалізація державної регіональної політики в Україні 

48. Цифрова трансформація у державному управлінні і діяльності органів публічної 

влади/ 

49. Шляхи підвищення ефективності стратегічного планування в контексті євроінтеграції. 

50. Державне регулювання кадрової політики.  

51. Державне регулювання зайнятості населення. 

52. Особливості публічної політики в сучасних концепціях врядування, зокрема 

Governance, New Public Governance, Good Governance. 

53. Моделі представницької влади в зарубіжних країнах: досвід для України.  

54. Механізми підвищення ефективності системи публічної служби в Україні/ 

55. Шляхи вдосконалення взаємодії держави, бізнесу та громадськості в умовах 

трансформації суспільства/ 

56. Мотивація праці посадових осіб місцевого самоврядування: вітчизняний та 

зарубіжний досвід. 

57. Механізми антикризового управління на рівні територіальної громади.  

58. Реалізація антикорупційної політики в умовах реформ публічної влади.  

59. Моделі сучасної публічної служби: адаптація до умов України.  

60. Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування.  

61. Формування регіональної кадрової політики та її реалізація Україні.  

62. Технології управління людськими ресурсами в органах публічної влади.  

63. Управління людськими ресурсами в органах публічної влади: організаційно-правові 

засади.  

64. Співробітництво територіальних громад у вирішенні проблем місцевого значення.  

65. Здійснення органами місцевого самоврядування власних та делегованих повноважень: 

теоретико-правовий аспект.  

66. Інституціональне забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

67. Служба управління персоналом органу виконавчої влади в контексті правових та 

організаційних вимог до створення системи управління персоналом. 

68. Зв’язки з громадськістю як основа інформаційного забезпечення діяльності органів 

публічної влади.  



69. Вплив громадянського суспільства на діяльність органів публічної влади 


