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Пояснювальна записка 

Мета вступного іспиту полягає у з'ясуванні рівня теоретичних знань і 

умінь і павичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних -

програмою підготовки фахівця о с в і т н ь о - к в а л і ф і к а ц і й н о г о рівня «спеціаліст», 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки освітньо- кваліфіка 

рівня «спеціаліст», «магістр» абітурієнти повинні мати о с в і т н ь о - к в а л і ф і к а ц і й н и й 

«бакалавр» , володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок 

природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних 

Обов'язковою умовою також є вільне володіння державною мовою. 
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Характеристика змісту програми. Програма складається з двох модулів 

яких відображає окремі аспекти спеціальності та інтегрує знання з кількох д 

передбачених програмою підготовки спеціалістів, магістрів. 

На поставлені завдання екзаменаційного білету слід відповідати чітко, обо 

представляти розрахунки, надавати обґрунтовані висновки за одержаними резуль 

кожен з 

исциплін 

Зміст програми 
Сутність макроекономічної науки. Макроекономіка є складовою 

економічної науки. Вона вивчає механізм функціонування економіки в цілому, 

кажучи, макроекономіка досліджує взаємозв'язки між складовими економічної 

наприклад між витратами споживачів і створеним у країні продуктом, між наці 

виробництвом і зовнішньою торгівлею. Важливість предмета до 

макроекономіки привертає до неї увагу уряду, політиків. Так, владні структуру 

під час розробки законів, які повиннісприяти роботі підприємств, мають вр 

глибинні причини, що зумовлюють макроекономічні процеси: піднесення 

виробництва, інфляцію і рівень безробіття. Неможливо розробляти економічну 

без вивчення й урахування рівня заробітної плати й цін, обсягу грошової мас 

державного боргу та причин, які його зумовили. 

Макроекономіка і мікроекономіка, маючи певні відмінності, доповню* 

створюючи єдину економічну науку. Так, спеціаліст з мікроекономіки, досліджу 
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В певній галузі промисловості, для зрзЛчності припускає, що в інших галузях 

задані. Фахівець з макроекономіки, вивчаючи рівень цін, не зважатиме на їх 

зміни у різних галузях. 
Макроекономіка вивчає шляхи надходження платежів від споживачів до виро 

Ці потоки постійні і йдуть з одного сектору економіки до іншого. Такий 

економіці називають кругооборотом. 
Наприклад, хлібороб продає хліб і купує сільськогосподарську техніку. На в 

кошти машинобудівник купує різні товари, зокрема хліб. Отже, гроші 

машинобудівником, повернулися у вигляді доходу до хлібороба. 
Якщо припустити, що всі види доходів у суспільстві йдуть на спо/і: 

(заощаджень немає), то: 
І. Сума всіх доходів у суспільстві дорівнює сумі всіх витрат. 2. Усі 

суспільства дорівнюють обсягу виробництва де=вс=ов, 

д е д С _ доходи сукупні; ВС — сукупність суспільних витрат виробництва 

обсяг виробництва (кінцевий продукт). 
[ Національний продукт — це весь річний потік товарів і послуг у 

національного господарства ] 

Отже, національний продукт — це те саме, що загальні доходи суспільства, 

витрати і загальний обсяг виробництва. В умовах ринкової економіки націо 

продукт обчислюють у вартісному вираженні. Національний продукт шатер 

основою життя людей. Саме він задовольняє різні потреби населення. Якщо наці 

економіка неспроможна створити весь набір матеріальних благ для потреб н; 

через об'єктивні обставини (наприклад, в Україні через природно-кліматичні у: 

вирощуються тропічні фрукти, какао, не вистачає власної нафти, газу тощо), 

виробляти такі види національного продукту, які б користувалися попитом 

країнах, щоб їх можна було використати як експортні ресурси. Це дало б змогу 

їх на товари, які не виробляються в країні. 

Отже, національний продукт с важливим показником не тільки для країн: 

виробляється, а й для міжнародного співробітництва. Багато років 

Об'єднаних Націй докладає зусиль для того, щоб усі країни збирали відомості 

національний продукт. Така статистика дає змогу визначити рівень розвитку е 

країни, її результативність, ефективність використання матеріальних і трудових 
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здійснити порівняння між країнами, розробити рекомендації щодо пос 

розвитку національної економіки, її участі в міжнародному поділі пращ. 

ггупал 

Тема № 1. Макроекономіка як наука. 

Тема № 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. 

Тема № 3. Сукупний попит — сукупне пропонування. 

Тема № 4. Споживання, заощадження та інвестиції, 

Хі 

В 

Циклічність як форма економічного розвитку. 

Економічний розвиток - це багатофакторний процес, який відображає як ев 

господарського механізму, так і зміну на цій основі економічних систем.Разом з 

суперечливий і складний процес, який не може здійснюватись прямолінг 

висхідній лінії. Розвиток проходить нерівномірно, має періоди зростання та 

кількісні та якісні зміни в економіці, позитивні та негативні тенденції. Саме ци 

характер розвитку капіталістичної економічної системи, її коливання між сп 

підйомом є причиною, яка стримує економічний ріст. 
з тих пір як в рамках капіталістичного суспільства здійснився пер 

індустріального виробництва, економічний ріст прийняв циклічний 

Циклічність - це форма руху національної економіки та світового господарства 

що припускає зміну революційних і еволюційних стадій розвитку ек 

економічного прогресу. 
Коливальна економічна динаміка спостерігається майже два сторіччя, з тог 

в рамках капіталістичного суспільства здійснився перехід до індуст 

виробництва. Циклічний розвиток економіки супроводжується високим 

економічної активності, а потім спадом цієї активності до рівня нижче за дон 

Періодична повторність економічних спадів веде до зубожіння, голоду, с 

самогубств людей, що не може не турбувати розвинуте цивілізоване суспільс 

проблема циклічності завжди привертала увагу вчених-економістів і 

залишається однією з центральних проблем економічної теорії. Цю проблему 

такі видатні дослідники цього феномену, як А.Шпітгоф, М.Туган-Барат 

К.Маркс, Т.Веблен, І.МІтчелл, Дж.Хікс, Дж.М.Кейнс, Й.Шумпетер і багаї 

Проблеми циклічності намагалися пояснити ще філософи Стародавньої Греції: 

їх пов'язували то з циклом руху Венери, то з появою плям на Сонці чи світовим 
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та соціальними революціями. Економічні кризи почали досліджувати на початку 

Так, Сісмонді їх пояснював недоспоживанням населення, Мальтус - невідповідн 

темпах зростання чисельності населення та темпах зростання обсягів пр 

споживання, К.Маркс — загостренням соціально-економічних протиріч. Біл: 

сучасних економістів вивчають причини циклічності через аналіз внутрішніх і зов 

факторів, які впливають на характер циклу, його тривалість, специфіку проявів о; 

фаз. 

Тема № 5. Сукупні видатки та ВВП. 

Тема № 6. Макроекономічна нестабільність 

Тема № 7. Держава в системі макроекономічного регулювання. 

Тема № 8. Фіскальна політика. 
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Процес суспільного відтворення 

Однією з головних цілей макроекономічної теорії, як уже було зазначено 

забезпечення стабільних темпів економічного зростання. Але зрозуміти в чо 

даної проблеми можна лише на основі розгляду процесу відгворег 

макроекономічному рівні (суспільного відтворення). 

Суспільне відтворення — це процес суспільного виробництва, взятий 

одноразовий акт, а в постійному повторенні та відновленні, як безперервний 

взаємопов'язаних актів щорічного створення суспільного продукту. Дане виз 

характеризує відтворення саме на макроекономічному рівні, хоч 

відтворенняможна спостерігати і на рівні мікроекономіки, коли безперер 

повторюваність реалізується в межах окремого підприємства, фірми. 

Розгляд процесу суспільного виробництва вдинаміці, за ряд років дозволяє 

проникнути у його сутність, побачити набагато більше, ніж при аналізі с 

суспільного продукту протягом одного року. 

Аналіз виробництва річного продукту суспільства дає можливість 

потужність наявних продуктивних сил, дати кількісну та якісну характеристику 

виробництва, робочій силі, їх розподілу за підрозділами суспільного виробни: 

окремими галузями, побачити результат їх функціонування (за даний проміжс 

втілений у сукупному продукті і отримати уявлення про те, як цей 

розподіляється між суб'єктами економічної діяльності та яким чином споживаєт 

аналіз суспільного виробництва за один рік не дозволяє відповісти на питання 
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взялися ці продуктивні сили; чому саме вони мають таку галузеву структуру 

пояснити існуючий розподіл створеного сукупного продукту; як його цьогорічне 

споживання позначиться на процесі виробництва наступного року? Відповіді на 

питання можна знайти тільки в дослідженні процесу суспільного відтворення. 

Дослідження суспільного відтворення дає змогу з'ясувати: під впливом 

чинників протягом багатьох років відбувались кількісні та якісні зміни у суспш 

продуктивних силах; що зумовило їх сучасну структуру; яке значення мають розп 

та споживання сукупного продукту сьогодні для продовження процесу виробниц 

завтра? Все це стає зрозумілим, коли процес виробництва розглядається 

одноразовий акт, а як безперервний рух економіки протягом багатьох років. 

Процес суспільного виробництва, взятий як окремий акт, часто ділять на чотири 

стадії: стадію власне виробництва товарів та послуг; стадії розподілу та обміну 

час яких товари і послуги, проходячи крізь сферу обігу, знаходять своїх кінц 

споживачів, та стадію споживання товарів і послуг, які були вироблені протягом року 

Але тільки процес відтворення дозволяє побачити, що споживання є не лишекінцївим 

пунктом суспільного виробництва та передумовою його наступного циклу. Ар 

відтворення показує, що виробництво та споживання — це значною мірою тої 

поняття, які збігаються одне з одним і характеризують ті самі економічні процеси. Це 

стосується в першу чергу так званого виробничого споживання товарів та послуг. 

Виробниче споживання — це процес використання засобів виробництва і ро 

сили для виготовлення суспільного продукту. Тобто, з одного боку, процес, у 

якого люди за допомогою своєї праці та відповідного устаткування перетвор 

природні матеріали чи напівфабрикати у потрібні їм кінцеві продукти — безпере 

процесом виробництва. З другого — це процес споживання їх послуг праці, а : 

згаданого устаткування та використаних матеріалів. Як бачимо, у даному разі, п 

виробництва і процес споживання виступають як тотожні поняття. 

Дещо інакше ми повинні підходити до розгляду особистого споживання. 

Особисте споживання — процес використання людиною товарів та послу 

задоволення потреб фізіологічного та соціально-культурного плану. Осо 

споживання не може ототожнюватись із процесом виробництва людини (бо т 

виробництва не існує), хоча й розглядається як необхідна умова відтво 

особистого фактора у складі суспільних продуктивних сил — робочої сили. При цьому 

слід пам'ятати, що у процесі особистого споживання беруть участь усі жителі країни, а 
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до робочої сили відносять, в сучасних умовах, лише близько половини насел 

(виключаючи неповнолітніх, людей пенсійного віку, інвалідів, непрацюю 

власників економічних ресурсів та ін.). Тож особисте споживання значною 

відрізняючись від виробничого споживання, безперечно, відіграє не менш ва 

роль у процесі суспільного відтворення (виступаючи основою відтворення: насел 

країни в цілому та робочої сили зокрема). 

Виходячи з усього сказаного, суспільне відтворення можна розглядати як 

постійного одночасного виробництва і споживання, в ході якого відновлюют 

необхідні чинники процесу виробництва — робоча сила, засоби праці та предмети 

Відповідно, для забезпечення безперервності цього процесу першочерговогозЕ 

набувають: 1) встановлення потрібного співвідношення між виробниц 

споживанням; 2) підтримка необхідної пропорційності між основними підро 

суспільного виробництва; 3) утворення певного міжгалузевого балансу в екс 

Правильне розв'язання перелічених проблем є життєво необхідним з 

забезпечення нормальних умов процесу суспільного відтворення. Саме цим пояси 

та увага, що приділяється проблемам пропорційності економічного розвитку 

макроекономіки. 

Втім, усвідомлення проблеми пропорційності суспільного відтворення ТЕ. 

спроби її розв'язання відбулись задовго до того, як економічну теорію почали рс 

на макро- та мікроекономіку. Ще у 1758 р. фізіократ Ф.Кене у своїй зна 

"Економічній таблиці" проаналізував склад сукупного суспільного продукту, р; 

елементів як необхідну умову нового процесу виробництва і відтворення 

соціально-економічній структурі суспільства. 

Тема № 9. Грошовий ринок і монетарна політика. 

Тема № 10. Механізмі зовнішньоекономічної політики. 

Тема №11. Ринок праці та соціальна політика. 

Тема № 12. Економічне зростання. 
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