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АНОТАЦІЯ 

 

Шевков Є.Р. – Впровадження механізму медіації в систему публічного 

управління України. – Рукопис. 

Кваліфікаційна робота магістра на здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування – 

НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро, 2018. 

 

У кваліфікаційній роботі магістра обґрунтовано теоретичні засади 

інкорпорування інтегрованого механізму медіації в систему публічного 

управління в Україні. Узагальнено кращий зарубіжний досвід щодо 

впровадження медіаційних технологій в практику публічного управління з 

метою обґрунтування можливостей його адаптації до умов України. З’ясувано 

можливості застосування механізму медіації в діяльності органів влади як 

складової інших механізмів державного управління. Визначено концептуальні 

засади впровадження інтегрованого механізму медіації в систему публічного 

управління в Україні. Запропонувано алгоритм формування медіаційних 

компетенцій публічних службовців. 
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