
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА  

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

Заплановані результати навчання 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів наукового ступеня 

доктора філософії сучасного мислення та спеціальних знань у галузі методології, методики 

та організаційних основ державного регулювання економіки, а також державної політики 

розвитку агропромислового виробництва. 

 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення організаційних засад аграрної 

політики держави; дослідження впливу держави на розвиток агарного сектору економіки; 

аналізі особливостей та ефективності вітчизняних програм державної підтримки АПК; 

визначення напрямів державної політики щодо регулювання розвитку агропромислового 

виробництва. 

 

Компетентності: 

загальні: 

ЗК 1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї. 

ЗК 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

фахові:  

СК 1. Здатність демонструвати ґрунтовні знання щодо сутності державного 

регулювання економіки та економічної політики. 

СК 2. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом. 

СК 3. Здатність використовувати загальнонаукові методи для дослідження механізму 

державного регулювання національної економіки. 

СК 4. Здатність проводити оцінку різних видів економічної політики в країні на 

державному та регіональному рівнях. 

СК 5. Здатність обґрунтовувати напрями ефективної реалізації державної економічної 

політики на макро- та мезорівнях. 

СК 6. Здатність до пошуку шляхів вирішення складних практичних проблем у 

професійній сфері, які стосуються певних проблем державного регулювання економіки. 

 

Програмні результати навчання:  

ПРН 1. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із 

застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. 

ПРН 2. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних 

систем. 

ПРН 3. Вміти обґрунтовувати загальні основи і тенденцій державного регулювання 

економіки та економічної політики, форм, методів і засобів впливу держави на економічний 

розвиток країни. 

ПРН 4. Вміти на основі системного підходу визначати та оцінювати наслідки впливу 

зовнішніх та внутрішніх чинників на економічні процеси в країні.  

ПРН 5. Вміти застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань у сфері економіки та економічної політики та інтерпретувати отримані результати. 



  

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Економічна політика держави. 

Тема 2. Державне регулювання відносин власності. 

Тема 3. Фінансово-бюджетне та кредитне регулювання. 

Тема 4. Податкова політика держави. 

Тема 5. Державне регулювання земельних відносин. 

Тема 6. Державна регулювання інноваційної діяльності. 

Тема 7. Державна регулювання інвестиційної діяльності. 

Тема 8. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу. 

Тема 9. Державне регулювання створення виробничих та сервісних підприємств. 

Тема 10. Державна регулювання рину продовольства. 

 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин 120 год. 

Кількість кредитів 4. 

Вид підсумкового контролю – залік. 
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