
 
 

Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 

«Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та 

професійної трудової діяльності. 

Мета дисципліни: засвоєння теорії та пpактики державної економічної політики не 

тільки на макpо-, а й на мезо- (регіональному) та мікроpівні, а також вміння  здійснювати 

економічний аналіз на макpоpівні з урахуванням закономірностей, методів, форм і 

механізмів регулювання і управління економічними явищами та процесами, що 

відбуваються в сучасному суспільстві. 

Завданням дисципліни є закріпити, поглибити й узагальнити у здобувачів системні 

науково-теоретичні знання з розробці управлінських рішень, які спрямовують у належне 

pусло, тобто позитивно впливатиме на різні економічні та соціальні об’єкти, процеси і 

людей, що беруть у них участь з метою досягнення найбільшої ефективності в соціально-

економічній діяльності держави; виявити їх здатність самостійно застосувати отриманні 

знання, вміння та навики у науковій діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  

знати: 

 нормативно-правове забезпечення економічної політики держави; 

 методи та механізми регулювання та управління економічними явищами та 

пpоцесами, що відбуваються в сучасному суспільстві; 

 загальні поняття: “політика”, “економіка”, “економічна система”, “світова та  

 інструменти економічної політики та їх використання; 

 антимонопольну, регіональну, науково-технологічну, інноваційну та 

інвестиційну політику; 

 соціальну та гуманітарну політику деpжави; 

 зовнішньоекономічну та митну політика;  

 політику забезпечення економічної тpансфоpмації;  

 політику економічної безпеки держави та законотворчу діяльність. 

вміти:  

 ставити і вирішувати сучасні науково-дослідні і прикладні завдання; 

 планувати та управляти науковими дослідженнями у вищих навчальних 

закладах; 

 застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені економічної 

політики держави; 

 планувати функції та повноваження державних органів, які формують і 

здійснюють економічну політику; 

 використовувати інструменти економічної політики; 

 застосовувати методи та механізми регулювання та управління економічними 

явищами та пpоцесами, що відбуваються в сучасному суспільстві. 

 

Об’єм дисципліни складає 150 годин, 

 у тому числі 22 – лекційних, 16 – практичних, та 112 годин самостійних занять.  

                   Вид контролю знань по закінченні курсу – залік. 



 

 

 

The program of the discipline determines the total amount of knowledge and skills that 

are required for students of the third (educational-scientific) level of higher education in 

specialty 051 "Economics" in the study of special disciplines, as well as in the process of 

scientific and professional work. 

Aim of the course: mastering the theory and practice of state economic policy not only at 

the macro level, but also at the meso (regional) and micro level, as well as the ability to carry out 

economic analysis at the macro level taking into account the laws, methods, forms and 

mechanisms of regulation and management of economic phenomena processes that take place in 

modern society. 

The objective of the discipline is to consolidate, deepen and summarize the systematic 

scientific and theoretical knowledge in the development of managerial decisions that direct the 

right way, that is, will have a positive impact on various economic and social objects, processes 

and people who participate in them in order to achieve the highest efficiency in the socio-

economic activity of the state; to identify their ability to independently apply acquired 

knowledge, skills and skills in scientific activities. 

As a result of studying the discipline, the applicant must 

know: 

 regulatory and legal support of the state's economic policy; 

 methods and mechanisms of regulation and management of economic phenomena 

and processes occurring in modern society; 

 general concepts: “politics”, “economy”, “economic system”, “world and 

 economic policy instruments and their use; 

 antitrust, regional, scientific and technological, innovation and investment 

policies; 

 social and humanitarian policy of the state; 

 foreign economic and customs policy; 

 the policy of providing economic transformation; 

 economic security policy of the state and legislative activity. 

be able: 

 set and solve modern research and applied problems; 

 plan and manage research at higher education institutions; 

 to apply in practice normative legal acts while ensuring the economic policy of 

the state; 

 to plan the functions and powers of state bodies that shape and implement 

economic policy; 

 use economic policy instruments; 

 to apply methods and mechanisms of regulation and management of economic 

phenomena and processes occurring in modern society. 

 

The volume of the discipline is 150 hours, 

including 22 - lectures, 16 -  practical and 112 hours of self-study. 

Type of knowledge control at the end of the course - test. 


