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ВСТУП 
 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Державне 
регулювання відтворення факторів виробництва» складена відповідно до 
освітньо-наукової програми підготовки підготовки доктора філософії зі 
спеціальності 073 «Менеджмент». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методологічні 
положення та організаційно-економічні засади державне регулювання 
економічних відносини, що виникають з приводу відтворення факторів 
виробництва. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Менеджмент», «Державне регулювання 
економіки», «Макроекономіка», «Сучасні тенденції в управлінні», 
«Концептуальні засади менеджменту», «Сучасні теорії організації». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Теоретико-методологічні засади державного регулювання відтворення 

факторів виробництва. 
2. Елементи системи державного регулювання відтворення факторів 

виробництва. 
 

 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Державне регулювання 

відтворення факторів виробництва» є формування комплексу теоретичних знань і 
практичних навичок щодо моделей державного регулювання економічні 
відносини, що виникають з приводу відтворення факторів виробництва. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Державне регулювання 
відтворення факторів виробництва» є:  

- критичний аналіз концепції державного регулювання відтворення факторів 
виробництва  

- вивчення методів державного регулювання відтворення факторів 
виробництва у трансформаційній та ринковій економіці; 

- дослідження інституційного забезпечення державного регулювання 
відтворення факторів виробництва; 

- дослідження інноваційних моделей і методів відтворення факторів 
виробництва;  

- вивченні методики оцінки ефективності державного регулювання 
відтворення факторів виробництва. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні: 
знати : 

- суть та складники економічного регулювання фінансових ресурсів 
відтворення факторів виробництва у трансформаційній економіці; суть, джерела 
та роль фінансово-економічних ресурсів у трансформаційній економіці і 
встановити чинники, що впливають на їхній вибір. 

- основні елементи системи економічного регулювання розвитку робочої 
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сили в Україні  
- моделі управління ефективністю відтворення фізичного капіталу у 

вітчизняній економіці 
- основні умови, чинники й особливості державного регулювання 

фінансової бази відтворення факторів виробництва в ринковій економіці; 
- основні методики оцінки ефективності державного регулювання 

відтворення факторів виробництва; 
- інноваційні моделі і методи відтворення факторів виробництва. 
вміти : 

- сформувати механізм економічного регулювання відтворення фізичного 
капіталу у вітчизняній економіці, а також визначити регіональні особливості 
фінансової бази інвестування в Україні; 

- проаналізувати умови, чинники й особливості державного регулювання 
фінансової бази відтворення факторів виробництва в ринковій економіці та вміти 
запропонувати підходи до їх оптимізації; 

- формувати механізм економічного регулювання відтворення фізичного 
капіталу у вітчизняній економіці, а також визначити регіональні особливості 
фінансової бази інвестування в Україні; 

- розробляти функціонально-інформаційні моделі управління ефективністю 
моніторингу, системи індикаторів у дослідженні фінансових дисбалансів, 
застосовувати методики моніторингу шляхом обрахунку ймовірності настання  
регресу та прогресу для раннього реагування на виявлені тенденції 

- застосовувати  та систематизувати результати отриманих обрахунків за 
розробленими моделями оцінки ефективності управління для учасників 
фінансового ринку. 

- представляти методики оцінки ефективності державного регулювання 
відтворення факторів виробництва  та державного управління фінансового 
сектора та моніторингових систем у публікаціях міжнародних рейтингових 
журналів та представляти на вітчизняних та міжнародних науково-практичних 
конференціях. 

- організовувати науково-прикладні семінари для широких верств 
населення з метою підвищення фінансової грамотності у суспільстві. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 
 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовний модуль1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ФАКТОРІВ 

ВИРОБНИЦТВА 
 

Тема 1. Концепції державного регулювання відтворення факторів 
виробництва. 

Суть, необхідність та складники державного регулювання економіки. 
Концепції державного регулювання відтворення факторів виробництва. Фактори 
виробництва та фінансові ресурси їх відтворення в трансформаційній економіці. 
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Інструментарій дослідження державного регулювання відтворення факторів 
виробництва. 

 
Тема 2. Інституційне забезпечення державного регулювання 

відтворення факторів виробництва 
Інституційне середовище державного регулювання відтворення факторів 

виробництва. Нормативно-правового забезпечення державного регулювання 
відтворення факторів виробництва.  Фінансове, матеріально-технічне, науково-
методичне, кадрове забезпечення діяльності органів державного регулювання.  

 
Тема 3. Механізм державного регулювання відтворення факторів 

виробництва 
Формування державного і ринкового механізмів регулювання економіки. 

Показники ефективності використання факторів виробництва. Механізм 
відтворення основного капіталу. 

 
Тема 4. Формування механізму нагромадження і відтворення 

фінансових ресурсів відтворення факторів виробництва 
Необхідність та складники державного регулювання фінансової бази 

відтворення факторів виробництва. Оцінка фінансових ресурсів відтворення 
факторів виробництва,  сучасний стан формування та використання. Напрями 
вдосконалення державного регулювання фінансової бази відтворення факторів 
виробництва 

 
 
Змістовий модуль 2. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА 
 
Тема 5. Розвиток людського капіталу в Україні 
Фінансові ресурси домогосподарств в системі відтворення людського 

капіталу. Ефективність бюджетного фінансування відтворення людського 
капіталу та поліпшення його якості. Напрями вдосконалення державного 
регулювання розвитку людського капіталу. 

 
Тема 6. Державне регулювання відтворення фізичного капіталу 
Державне регулювання заощаджень підприємств у системі відтворення 

фізичного капіталу. Державне регулювання фінансової бази інвестування: 
регіональні особливості. 

 
Тема 7. Формування державної політики врегулювання земельних 

відносин 
Значення земельних ресурсів. Структура землекористування в Україні. 

Реформування земельних відносин. Організація і регулювання земельного ринку.  
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Тема 8. Інноваційний розвиток факторів виробництва у вітчизняній 
економіці 

Організаційні основи розвитку інноваційного підприємництва. Державне 
регулювання інноваційного розвитку факторів виробництва у вітчизняній 
економіці. 

 
3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
 Основна література:  

1. Кундицький О. О. Регулювання фінансової бази відтворення факторів 
виробництва : монографія / О. О. Кундицький. – Л. : Тріада плюс, 2011. – 549 с. 

2. Кундицький О.О. Економічне регулювання відтворення факторів 
виробництва – Суми: Видавництво «Довкілля», 2012. – 333с. 

3. Левицька І. В. Відтворення основних засобів: теорія і практика : 
монографія / І. В. Левицька. – Вінниця : [Нац. ун-т харч. технологій], 2010. – 281 
с. 

 
Додаткова література: 

1. Астапова Г. В. Фінансові механізми відтворення та оновлення 
основних фондів підприємств: монографія / Г. В. Астапова, С. Т. Пілецька, І. В. 
Біскупська ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті НАН України, Нац. 
авіац. ун-т. – К. : Донецьк: НАУ, 2012. – 199 с.  

2. Варналій З. С. Державна регіональна політика України: особливості та 
стратегічні пріоритети : монографія / З. С. Варналій, В. Є. Воротін, В. С. Куйбіда 
[та ін.] ; за заг. ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 768 с. 

3. Городянська Л. В. Відтворення основних засобів на підприємствах 
України: теорія і практика обліку та аналізу: монографія / Л. В. Городянська ; 
Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 
2008. – 224 с.  

4. Фінанси підприємств: теоретико-методичне забезпечення формування 
та відтворення : монографія / За заг. ред. І. В. Журавльвої. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 
428 с. 

5. Ільїч Л. М. Ефективність відтворення трудового потенціалу України : 
монографія / Л. М. Ільїч. – К. : Енергія плюс, 2007. – 212 c. 

6. Кленін О. В. Ефективність відтворення основного капіталу 
підприємств / О. В. Кленін. – Донецьк, 2006. – 196 с. 

7. Пилипів В. В. Управління відтворенням територіальних економічних 
систем у фінансовому просторі: монографія / В. В. Пилипів; НАН України, Рада 
по вивч. продукт. сил України. – К. : РВПС України НАНУ, 2011. – 399 с 

8. Салун М. М. Відтворення та модернізація трудового потенціалу 
підприємства (території): монографія / М. М. Салун – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 236 
с. 

9. Семенов В. Ф. Фінансове та ресурсне забезпечення відтворення 
еколого-виробничих систем : монографія / В. Ф. Семенов, С. І. Логвіновська ; 
Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса : Фенікс, 2011. – 313 с 
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10. Пономаренко В. С. Багатовимірний аналіз соціально-економічних 
систем: навчальний посібник / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Х. : Вид. 
ХНЕУ, 2009. – 384 с. 

11. Чмутова І. М. Капітал підприємства: аналіз, оцінка, інструменти 
управління та роль банківської системи у його фінансуванні : монографія / І. М. 
Чмутова, О. В. Пересунько. – Х. : ФОП Павленко О. Г.; ВД «ІНЖЕК», 2010. – 380 
с. 

12. Стратегія підприємства: підручник / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, Т. 
М. Чечетова-Терашвілі, О. В. Евенко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 560 с. 

 
 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 
Формою підсумкковго (семестрового) контролю з навчальної дисципліни 

«Державне регулювання відтворення факторів виробництва» є семестровий іспит, 
передбачає оцінку роботи аспірантів за результатами поточного та проміжного 
контролю і підсумковим тестуванням. 

 
 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 

До засобів діагностики знань аспірантів з навчальної дисципліни «Державне 
регулювання відтворення факторів виробництва» належать: перелік питань для 
самоконтролю, тестові завдання підсумкового та модульного контролю, 
ситуаційні (практичні) завдання, які наведено у робочій програмі навчальної 
дисципліни. 

 
 
Автор:   _____________________ Кундицький О.О. 
 
 


