
Орієнтовні теми магістерських робіт  

по кафедрі соціальної і гуманітарної політики  

ННІ «Інститут державного управління» ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

 

Викладач Перелік орієнтовних тем 

 

д.соц.н., проф.  

Бєлова Людмила 

Олександрівна 

1. Реалізація державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків 

2. Забезпечення якості вищої освіти в умовах воєнного часу 

3. Реформування системи управління освітою за умови децентралізації місцевого 

самоврядування 

4. Побудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні 

5. Організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах 

гібридних загроз 

6. Соціальне партнерство в системі підготовки керівних кадрів публічної сфери в 

Україні 

7. Стан і проблеми здійснення управління якістю освіти та освітньої діяльності в 

Україні 

д.держ.упр., проф.  

Бульба Володимир 

Григорович  

1. Публічне управління формуванням партнерської взаємодії між владними 

інституціями і недержавними організаціями на місцевому рівні. 

2. Публічне управління розвитком системи надання соціальних послуг в умовах 

формування спроможних  територіальних громад. 

3. Публічне управління розвитком медичного обслуговування населення на 

регіональному рівні. 

4. Стратегічне планування розвитку системи соціального обслуговування населення на 

рівні територіальних громад. 

5. Використання проєктного підходу у вирішенні актуальних питань місцевого 

розвитку. 



6. Публічне управління розвитком фізкультури і спорту на регіональному рівні. 

7. Публічне управління  забезпеченням  стабільної роботи соціальної інфраструктури  

територіальних громад в умовах воєнного стану. 

 к.мед.н. доц.  

Вашев Олег Єгорович 

1. Державне регулювання ефективності системи надання медичних послуг сільському 

населенню, яке проживає на віддалених територіях 

2. Механізми публічного управління якістю медичних послуг в Україні 

3. Державне регулювання впровадження засад цифрової трансформації у сфері охорони 

здоров’я 

4. Державна політика у сфері розвитку геріатричної допомоги населенню України 

5. Реформування медичної галузі на регіональному рівні 

6. Механізми дeржaвного регулювання підприємницькoї дiяльнocтi в мeдичнiй галузі 

7. Державна політика у сфері забезпечення санітарно епідеміологічного благополуччя 

населення України 

8. Механізми державного управління системою охорони здоров’я в трансформаційний 

період 

9. Державне регулювання системи надання спеціалізованої медичної допомоги на 

регіональному рівні 

к.держ.упр., доц. 

Гришина Наталія Михайлівна  

 

1. Комунікації органів публічної влади в умовах кризи (особливих умовах). 

2. Мовно-комунікативні стратегії взаємодії з громадою в публічному дискурсі. 

3. Дискурсивні практики соціальних комунікацій посадової особи публічної служби. 

4. Технології мовленнєвого впливу: взаємодія  публічного управлінця і засобів масової 

інформації. 

5.  Пріоритетні напрями розвитку соціокомунікативного механізму публічного 

управління. 

6. Механізми реалізації державної мовної політики в Україні. 



д.держ.упр., проф.  

Єлагін Віктор Павлович 

1. Реалізація програм соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць в Україні 

2. Розвиток системи недержавного медичного забезпечення в умовах медичної  реформи в 

Україні 

3. Роль соціальної реклами в управлінні суспільними процесами в Україні 

4. Державне управління системою захисту людей з особливими потребами в Україні 

5. Державна соціальна політика України в умовах європейської інтеграції 

6. Державна політика інформатизації системи охорони здоров'я в Україні 

7. Пенсійна система в Україні як складова соціальної політики держави 

8. Механізми соціального забезпечення на муніципальному рівні 

9. Гуманітарна сфера України як об'єкт державного регулювання 

10. Інституціональне забезпечення реалізації функцій соціальної держави на на 

муніципальному та регіональному рівні 

11. Аналіз механізмів соціального забезпечення в країні на місцевому рівні 

12. Вплив державного патерналізму на характер суспільних відносин в соціальній сфері. 

д.держ.упр., проф. 

Карамишев Дмитро 

Васильович 

1. Публічне управління проєктами цивільно-військового співробітництва в умовах 

гібридних загроз 

2. Механізми цивільно-військового співробітництва в умовах воєнного стану 

3. Організаційно-правові засади цивільно-військової взаємодії в умовах воєнного стану 

4. Організаційно-управлінські аспекти медичного забезпечення Збройних Сил України 

5. Управління лікувально-евакуаційним забезпеченням Збройних Сил України 

6. Інституціональні засади цивільно-військового співробітництва щодо медичного 

забезпечення Збройних Сил України 

7. Організація та розвиток системи медичного забезпечення Збройних Сил України за 

міжнародними стандартами     



8. Адаптація міжнародних стандартів «TCCC» у систему підготовки особового складу 

Збройних Сил України  

к.держ.упр.  

Кулініч Олег Васильович 

1. Публічне управління наданням соціальних послуг в Україні 

2. Впровадження проєктного підходу в діяльність закладів освіти/культури/ 

соціального захисту на рівні територіальних громад 

3. Розвиток молодіжної політики та молодіжної роботи в Україні 

4. Формування і реалізація публічної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в 

Україні  

5. Публічна політика щодо охорони, розвитку та використання культурної спадщини. 

6. Взаємодія органів публічної влади та організацій громадянського суспільства 

к.і.н., доц.  

Меляков Антон 

Володимирович 

1. Становлення та розвиток державної етнонаціональної політики 

2. Державно-конфесійні відносини в сучасній Україні 

3. Публічна політика гуманітарного розвитку в Україні 

4. Публічна політика соціального захисту дітей в Україні 

5. Демографічна політика Української держави  

6. Розвиток гуманітарної сфери України в умовах децентралізації 

7. Роль органів місцевого самоврядування в реалізації соціальної політики   

к.філол.н., доц. 

Редін Петро Олексійович 

1. Особливості функціонування української мови в органах державної влади. 

2. Особливості функціонування української мови в органах місцевого самоврядування. 

3. Особливості реалізації мовної політики в Україні. 

4. Усне ділове мовлення як складник професійного іміджу державного службовця. 

5. Культура мовлення як складник професійного іміджу державного службовця. 

6. Керівник як мовна компетентна особистість у сфері державного управління. 

7. Удосконалення навичок публічної комунікації як чинник формування професійної 

компетенції управлінця. 



к.і.н., доц.  

Тамм Анатолій Євгенович 

1. Система дистанційної освіти державних службовців в Україні 

2. Публічне управління якістю вищої освіти в Україні  

3. Надання соціальних послуг населенню на рівні територіальної громади  

4. Становлення та розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні 

5. Соціальний захист осіб похилого віку в Україні в умовах децентралізації 

к.пед.н., доц. 

Шур Валерій Матвійович  

1. Підвищення мовної компетенції публічних службовців в умовах європейської 

інтеграції України. 

2. Питання мовної підготовки фахівців у сфері публічного управління на сучасному 

етапі. 

3. Роль і місце іншомовної підготовки в професійній діяльності публічних управлінців. 

4. Мовна підготовка публічних управлінців як складник фахової  підготовки. 

5. Європейський досвід підготовки публічних управлінців до комунікативної 

діяльності. 

6. Європейський досвід підготовки фахівців у сфері публічного управління до 

іншомовної комунікативної діяльності. 

7. Опанування іноземної мови як механізм підвищення ресурсної спроможності 

фахівців у сфері публічного управління та адміністрування. 

 


