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Сторінка викладача: 
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Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 
Спеціальність 051 Економіка 

Попередні умови для вивчення 

навчальної дисципліни 

Базові знання з економіки 
За відповідним рівнем, дисципліни, що передують вивченню 
дисципліни «Економічна політика держави та державне 
регулювання діяльності в агропромисловому виробництві», – 
«Економіка підприємства – системно функціональний контекст», 
«Економічні відносини підприємств в системі агропромислового 
виробництва», «Стратегічні напрями розвитку аграрної галузі і 
підприємств» 

 
 

Опис дисципліни  
Навчальна дисципліна «Економічна політика держави та державне регулювання 

діяльності в агропромисловому виробництві» дозволяє формувати знання і вміння щодо 
оцінки ефективності державної економічної політики в Україні та обґрунтовувати 
пріоритетні напрями розвитку агропромислового виробництва. 

 
 

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. 
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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. 



 

 

Структура курсу 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

лекції практ. з. сам. р. 

Тема 1. Економічна політика держави 12 - 4 8 

Тема 2. Державне регулювання відносин власності 12 - 4 8 

Тема 3. Фінансово-бюджетне та кредитне регулювання 12 2 2 8 

Тема 4. Податкова політика держави 12 2 2 8 

Тема 5. Державне регулювання земельних відносин 12 2 2 8 

Тема 6. Державна регулювання інноваційної діяльності 12 2 2 8 

Тема 7. Державна регулювання інвестиційної діяльності 12 2 2 8 

Тема 8. Державне регулювання розвитку агропромислового 

комплексу 
12 2 2 8 

Тема 9. Державне регулювання створення виробничих та 

сервісних підприємств 
12 2 2 8 

Тема 10. Державна регулювання рину продовольства 12 2 2 8 

Усього годин 120 16 24 80 
 

 

 

Політика оцінювання 

Академічна доброчесність. Здобувач наукового ступеня доктора філософії повинен 

дотримуватись Кодексу академічної доброчесності та Кодексу про етику викладача та 

здобувача третього (освітньо-наукового) рівня освіти Полтавської державної аграрної 

академії. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на 

джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 

Дедлайни та перескладання. Практичні завдання, завдання зі самостійної роботи, 

які здаються з порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(20 %). Перескладання поточного та підсумкового контролю відбуваються за наявності 

поважних причин з дозволу директорату. 

Система оцінювання. 
 

 

 

Оцінювання результатів навчання 
Програмні  

результати навчання 
Методи навчання 

Форми  

оцінювання 

ПРН 1. Збирати необхідні дані з 

різних джерел, обробляти і 

аналізувати їх результати із 

застосуванням сучасних методів 

та спеціалізованого програмного 

забезпечення.  

словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, 

розповідь, самостійна робота з статтями навчальними 

посібниками, підручниками та словниками; 

наочні методи: ілюстрування, демонстрування; 

практичні методи: практичні роботи, науково-

дослідні роботи, підготовка рефератів; 

методи самостійної роботи вдома: проблемно-

пошукові; проектного навчання; колективної 

розумової діяльності; застосування новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні; 

– опитування теоретичних питань; 

– розв’язування тестів; 

– виконання вправ на 

практичних заняттях; 

– реферативні виступи; 

– реферат-презентація; 

– виконання завдань самостійної 

роботи. 

ПРН 2. Знати та розуміти 

економічні категорії, закони, 

– опитування теоретичних питань; 

– розв’язування тестів; 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf


 

 

причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які 

існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

робота під керівництвом викладача: розробка 

рефератів; виконання наукових та практичних 

завдань на практичних заняттях; 

методи формування пізнавальних інтересів: 

забезпечення успіху в навчанні; створення ситуації 

інтересу в процесі викладання навчального матеріалу; 

створення ситуації новизни навчального матеріалу; 

методи усного контролю: індивідуальне та 

фронтальне опитування, обговорення теоретичних 

питань, дискусії, доповіді; 

методи письмового контролю: письмове 

виконання практичних завдань; проведення 

контрольних робіт, написання наукових робіт; 

тестовий контроль: складання та розв’язування 

тестів; 

інтерактивні методи: передавання інформації; 

ведення дискусії; вдосконалення вмінь; 

розв’язування проблем («мозковий штурм», техніка 

номінальних груп, метод генерації ідей, 

консультації); імітаційні технології; дистанційне 

навчання Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment); 

комп’ютерні та мультимедійні методи: 

використання освітніх мультимедійних 

презентацій. 

– виконання вправ на 

практичних заняттях; 

– реферативні виступи; 

– реферат-презентація; 

– виконання завдань самостійної 

роботи. 

ПРН 3. Вміти обґрунтовувати 

загальні основи і тенденцій 

державного регулювання 

економіки та економічної 

політики, форм, методів і засобів 

впливу держави на економічний 

розвиток країни. 

– опитування теоретичних 

питань; 

– розв’язування тестів; 

– виконання вправ на 

практичних заняттях; 

– реферативні виступи; 

– реферат-презентація; 

– виконання завдань самостійної 

роботи. 

ПРН 4. Вміти на основі 

системного підходу визначати та 

оцінювати наслідки впливу 

зовнішніх та внутрішніх 

чинників на економічні процеси 

в країні. 

– опитування теоретичних питань; 

– розв’язування тестів; 

– виконання вправ на 

практичних заняттях; 

– реферативні виступи; 

– реферат-презентація; 

– виконання завдань самостійної 

роботи. 

ПРН 5. Вміти застосовувати 

набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань 

у сфері економіки та 

економічної політики та 

інтерпретувати отримані 

результати. 

– опитування теоретичних питань; 

– розв’язування тестів; 

– виконання вправ на 

практичних заняттях; 

– реферативні виступи; 

– реферат-презентація; 

– виконання завдань самостійної 

роботи. 

 

 

 

Критерії успішного опанування програмних результатів навчання 

Програмні результати навчання 

Відсоток у підсумковій 

оцінці з навчальної 

дисципліни, % 

Максимальна 

кількість балів 

Мінімальний 

пороговий рівень 

оцінок, балів 

ПРН 1. Збирати необхідні дані з різних джерел, 

обробляти і аналізувати їх результати із 

застосуванням сучасних методів та 

спеціалізованого програмного забезпечення.  

20 20 12 

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. 

20 20 12 

ПРН 3. Вміти обґрунтовувати загальні основи і 

тенденцій державного регулювання економіки 

та економічної політики, форм, методів і 

засобів впливу держави на економічний 

розвиток країни. 

20 20 12 

ПРН 4. Вміти на основі системного підходу 

визначати та оцінювати наслідки впливу 

різноманітних чинників на економічні процеси 

в країні. 

20 20 12 

ПРН 5. Вміти застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання практичних завдань у 

сфері економіки та економічної політики та 

інтерпретувати отримані результати. 

20 20 12 

Разом 100 100 60 
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