
 

ОСНОВНІ РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА
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Блок тем Назва теми 

1 2 

Блок 1 

 

 

«Економіка та 

планування 

розвитку 

регіону/ 

держави» 

1. Забезпечення ефективного функціонування вказується конкретна сфера / сектор / галузь / міжгалузевий комплекс 

національної економіки / регіону (наприклад: Забезпечення ефективного функціонування агропромислового 

комплексу держави. 

2. Формування стратегії стійкого функціонування … вказується галузь / міжгалузевий комплекс національної 

економіки (наприклад. Формування стратегії стійкого функціонування енергетичної галузі в Україні) 

3. Оцінка перспектив розвитку ... (вказується сфера/ галузь)  в регіоні (на прикладі …. вказується регіон). 

4. Планування в системі державного управління національною економікою /окремих сфер / галузей. 

5. Обґрунтування перспектив розвитку галузі (вказується галузь національної економіки, наприклад, вугільної 

промисловості / енергетичної галузі / морегосподарського комплексу / АПК / ін.) на макрорівні / мезорівні (на 

прикладі … вказується регіон). 

6. Підготовка та прийняття передінвестиційних управлінських рішень у галузі (вказується галузь національної 

економіки). 

7. Обґрунтування  перспектив реалізації інвестиційних управлінських рішень  підприємств галузі (вказується галузь 

національної економіки). 

8. Дослідження та прогнозування кон’юнктури ринку (на прикладі …. вказується вид ринку). 

9. Конкурентоспроможність країни/регіону в умовах глобалізації. 

10. Антимонопольна (конкурентна) політика держави та  механізм  її реалізації  

11. Моделювання держаного управління на мезорівні (на прикладі … вказується регіон). 

12. Ресурсний потенціал регіону та методи його оцінювання (на прикладі…. вказується регіон). 

13. Оцінка інвестиційної привабливості регіону / міста (на прикладі…. вказується регіон/ місто). 

14. Шляхи активізації інвестиційного клімату в регіоні (на прикладі…. вказується регіон). 

15. Шляхи підвищення конкурентоспроможності регіону (на прикладі …. вказується регіон). 

16. Державне прогнозування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі…. вказується регіон). 

17.   Стратегічне планування розвитку територіальних систем (на прикладі ... вказується місто / район / область) 

18. Формування стратегії розвитку регіону/міста (на прикладі…. вказується регіон/місто). 

                                                 

1
 За згодою та консультацією наукового керівника тема може бути сформульована по іншому, але в межах окреслених блоків 



19. Розробка програм соціально-економічного розвитку регіону /міста (на прикладі…. вказується регіон /місто). 

20. Проблеми безробіття населення в регіоні (на прикладі…. вказується регіон). 

21. Державне регулювання зайнятості населення (на прикладі ... вказується область / район / місто). 

22. Підвищення рівня життя населення в регіоні (на прикладі…. вказується регіон). 

23. Оцінка масштабів та глибини бідності населення в регіоні (на прикладі…. вказується регіон). 

24. Організаційно-економічний механізм регулювання доходів та витрат населення в регіоні (на прикладі…. 

вказується регіон). 

25. Державне регулювання житлового будівництва (на прикладі ... вказується місто). 

26. Державне регулювання ринку праці (на прикладі ... вказується область / район / місто). 

27. Державне регулювання цін на ... вказується вид продукції, що регулюється державою. 

28. Державне регулювання розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. 

29. Стимулювання розвитку підприємництва у … вказується конкретна сфера / сектор / галузь / міжгалузевий комплекс 

національної економіки. 

30. Державне регулювання та контроль за цінами на продовольчому ринку (на прикладі…вказується регіон). 

31. Розробка стратегії інвестиційної привабливості регіону (на прикладі … вказується регіон). 

32. Державне регулювання природокористування. 

33. Управління комплексним соціально-економічним розвитком міста. 

34. Планування та регулювання партнерських відносин державного та приватного секторів у сфері (вказується сфера 

національної економіки).  

35. Стан та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в ….. (вказується сфера/ галузь національної 

економіки).  

36. Розвиток міжрегіональної та міжнародної кооперації з реалізації інвестиційних проектів. 

37. Стан та перспективи співробітництва територіальних громад. 

38. Обґрунтування  доцільності добровільного об’єднання територіальних громад. 

39. Приватизація державної власності як метод формування двосекторної моделі національної економіки. 

40. Підтримка політики регіонального розвитку в Україні. 

41. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 

42. Меxанiзм стимулювання місцевого економічного розвитку. 

43. Планування комплексного розвитку сільської місцевості (на прикладі …. вказується сільська місцевість). 

44. Удосконалення та стимулювання розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (на прикладі …. 

вказується регіон). 

45. Удосконалення розвитку сільськогосподарських дорадчих служб з урахуванням європейського напрямку 

розвитку України. 



Блок 2.  

 

 

«Планування 

розвитку 

підприємств 

та установ» 

46. Формування програм розвитку комунальних підприємств міста (на прикладі … вказується місто). 

47. Удосконалення діяльності підприємств житлово-комунальної сфери (на прикладі … вказується регіон). 

48. Доцільність реорганізації комунального підприємства (на прикладі … вказується комунальне підприємство). 

49. Планування розвитку комунального підприємства сфери послуг, відпочинку та розваг (на прикладі… вказується 

комунальне підприємство). 

50. Планування розвитку транспортних підприємств міста (на прикладі… вказується комунальне підприємство). 

51. Планування розвитку комунальних підприємств з благоустрою міста (на прикладі… вказується комунальне 

підприємство). 

52. Планування розвитку комунального підприємства галузі житлового господарства(на прикладі… вказується 

комунальне підприємство). 

53. Економічне обґрунтування диверсифікації власної справи (вказується сфера діяльності)  

54. Економічне обґрунтування диверсифікації діяльності підприємства (на прикладі …. вказується назва 

підприємства). 

55. Економічне обґрунтування стратегії розвитку підприємства (вказується сфера діяльності підприємства або(на 

прикладі… вказується назва підприємства, установи чи організації). 

56. Економічне обґрунтування розширення сфери діяльності підприємства (на прикладі… вказується назва 

підприємства). 

57. Економічне обґрунтування проекту створення/розвитку виробничого (чи іншого, вказати) підрозділу 

підприємства (на прикладі …. вказується назва підприємства). 

58. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі …. вказується назва підприємства). 

59. Економічне обґрунтування методів фінансово-економічного оздоровлення підприємства (на прикладі …. 

вказується назва підприємства). 

60. Економічне обґрунтування заходів з реструктуризації підприємства (на прикладі… вказується назва підприємства 

або сфера діяльності підприємства). 

61. Економічне обґрунтування впровадження інноваційних заходів на підприємстві (на прикладі… вказується назва 

підприємства).  

62. Економічне обґрунтування доцільності експорту продукції підприємства (на прикладі…… вказується назва 

підприємства). 

63. Підготовка  передінвестиційних рішень на підприємствах промисловості з використанням диверсифікованого  

підходу (на прикладі… вказується назва підприємства).  

64. Комбінований  підхід  підготовки передінвестиційних рішень на підприємствах промисловості України (на 

прикладі… вказується назва підприємства). 

 


