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Індивідуальні завдання
з дисципліни «Державне та регіональне управління»

1. Необхідність і сутність державного управління економікою.
2. Особливості державного управління в розвинутих країнах.
3. Державна влада як складова державно-владного механізму.
4. Шляхи удосконалення роботи органів державного управління в Україні.
5. Еволюція теорій про роль держави в розвитку економіки країни.
6. Система методів державного управління.
7. Бюрократія і бюрократизм у державному управлінні.
8. Причини існування та оцінки обсягу тіньового сектору економіки України.
9. Методи державного управління системи охорони здоров’я.
11. Світовий досвід управління системою охорони здоров’я.
12. Система освіти та роль держави у її розвитку: світовий та вітчизняний
досвід.
13. Формування системи макроекономічного прогнозування в Україні.
14. Класифікація економічних прогнозів.
15. Державні програми та їх роль у реформуванні економіки України.
16. Державне регулювання промислового виробництва.
17. Агропромисловий комплекс України та особливості його державного
управління.
18. Фіскальна політика України.
19. Особливості державного управління бюджетною та податковою системами.
20. Державний борг України: дослідження стану, проблем та шляхів
розв'язання.
21. Ключові проблеми валютно-курсової політики в Україні.
22. Проблеми інтеграції України в світову економіку.
23. Особливості державного управління зовнішньоекономічною діяльністю.
24. Роль і функції держави в розвитку підприємництва.
25. Земельна реформа України. Земельний кодекс.
26. Роль держави в розвитку аграрних відносин.
27. Регіональне державне управління: сутність та механізми реалізації.
28. Державні регіональні програми соціально-економічного розвитку та їх
особливості в Україні. Проблеми іноземних інвестицій в Україні.
29. Стратегія інноваційного розвитку та визначення державних пріоритетів
інвестування окремих сфер економіки.
30. Формування місцевих бюджетів і розвиток самоврядування регіонів.

