ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ»
практичні заняття, годин – 14
Викладач – к.е.н., доц. Задорожнюк Н.О.
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Назва та стислий зміст
Мета заняття
практичного заняття
Освоєння сутності державного
Заняття 1. Основи теорії державного
управління. Розкриття основних
управління.
Основні поняття: державне управління як
положень теорії державного
системне
суспільне
явище;
системні
управління.
характеристики;
теорії
державного
Набуття практичних навичок
управління; еволюція теорій державного
щодо розрахунку ВВП, темпів
регулювання економіки; державне та
приросту реального ВВП.
регіональне управління у системі суспільних
Освоєння сутності, рис та
наук: предмет, об'єкт вивчення; ВВП та
функцій сучасної держави.
методи його розрахунку; сутність, риси та
Розкриття принципів та цілей
функції сучасної держави; принципи та цілі
державного управління.
державного управління; методика побудови
Ознайомлення з методами
дерева
цілей;
методи
державного
планово-економічних
управління; методи планово-економічних розрахунків. Набуття практичних
розрахунків:
(прогнозування
обсягів навичок щодо побудови дерева
необхідних капіталовкладень, складання
цілей.
балансу попиту та пропозиції окремих
товарів).
Визначення особливостей та
Заняття 2. Державне управління в
завдань державної структурної та
окремих сферах суспільного розвитку.
Основні поняття: особливості та завдання
інвестиційної політики.
державної структурної та інвестиційної
Ознайомлення з державним
політики; актуальні питання вітчизняної
регулюванням ринку праці та
фінансової політики: фінансово-бюджетна та соціальною політикою держави.
грошово-кредитна
сфери;
державне
Освоєння сутності державної
регулювання
ринку
праці;
соціальна
регіональної економічної
політика держави; завдання державного
політики та механізмом її
регулювання освіти, науки і культури;
реалізації.
державна регіональна економічна політика, Розгляд методів програмування
її сутність та механізм реалізації; методи
та планування фінансовопрограмування та планування фінансово- бюджетної та грошово-кредитної
бюджетної та грошово-кредитної сфери.
сфери.
Заняття 3. Система органів державної
влади в Україні.
Основні поняття: влада в Україні та її
розподіл;
особливості
місцевого
самоврядування у розвинених країнах;
державне програмування та планування у
соціальній сфері; баланс грошових доходів
населення, баланс ринку праці; функції та
структура вищого виконавчого органу
України та інших країн.

Визначення особливостей
місцевого самоврядування в
Україні та у розвинених країнах.
Набуття практичних навичок
щодо складання балансу
грошових доходів населення та
визначення збитків від
безробіття, складання балансу
ринку праці.
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Заняття 4. Регіональні органи державного
управління.
Основні
поняття:
функції
місцевих
державних
адміністрацій;
державне
програмування та планування структурної
перебудови економіки; обсяг та структура
капіталовкладень; експортні можливості
певного товару; бюджет міста; історичний
аспект
становлення
місцевого
самоврядування в Україні; громадянство у
глобалізаційних процесах.
Заняття 5. Внутрішня організація та
управління органу державної влади.
Основні
поняття:
формальні
методи
прийняття управлінських рішень (платіжна
матриця та ін.); сучасні методи генерування
управлінських рішень (мозковий штурм,
анкетування, метод Делфі та інші.)
Заняття 6. Ефективність державного
управління. Державний контроль у сфері
виконавчої влади.
Основні поняття: світовий досвід визначення
ефективності державного управління у
розвинених країнах; загальна соціальна
ефективність
державного
управління;
громадський контроль за діяльністю органів
державного управління; етика державного
службовця;
«споживчий
кошик»
та
розрахунок його вартості.
Заняття 7. Розвиток системи державного
та регіонального управління.
Основні поняття: відносини центральних та
регіональних органів державної влади з
громадянами,
організаціями,
судовими
органами в Україні; досвід закордонних
країн у формуванні відносин органів
публічної влади в системі управління;
напрями адміністративної реформи в
Україні.

Вивчення функцій місцевих
державних адміністрацій.
Визначення обсягу та структури
необхідних капіталовкладень,
експортних можливостей
певного товару. Набуття
практичних навичок щодо
розробки бюджету міста.

Ознайомлення з формальними
методами прийняття
управлінських рішень (платіжна
матриця та ін.). Розгляд методів
генерування управлінських
рішень (мозковий штурм,
анкетування, метод Делфі та
інші).
Ознайомлення зі світовим
досвідом визначення
ефективності державного
управління у розвинених країнах.
Розгляд етики державного
службовця Здійснення
розрахунку вартості
«споживчого кошику».

Набуття практичних навичок
щодо використання світового
досвіду державного управління
розвинених країн в Україні

