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ПЕРЕДМОВА
Програма вступного іспиту (випробування) зі спеціальності 051
Економіка розроблена в обсязі стандарту вищої освіти магістра та відображає
загальне коло кваліфікаційних вимог що дозволяють виявити рівень володіння
вступників загальними і спеціальними компетентностями за спеціальністю 051
Економіка (таблиця 1).
Таблиця 1
Основні компетентності, якими повинен володіти магістр (спеціаліст)
за спеціальністю 051 Економіка
-

-

-

-

-

-

-

-

Загальні:
здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ на глобальному
(мезо-), макро-, і мікрорівнях;
здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних умовах;
здатність
визначати
та
ідентифікувати
концептуальні
характеристики
загальноекономічних процесів та оцінювати їх вплив на діяльність суб’єктів
господарювання;
знання і розуміння теоретичних основ, принципів, процесів та закономірностей
функціонування й рови тук міжнародної економіки;
здатність працювати самостійно і автономно;
здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну громадянську
позицію;
здатність усвідомлювати особливості формування, розвитку та зв’язку економіки праці,
соціальної економіки та політики;
здатність визначати та критично оцінювати ключові тренди соціально-економічного та
демографічного розвитку та умов дотримання принципів соціальної справедливості та
соціальної безпеки в суспільстві;
здатність виконувати професійну діяльність відповідно до стандартів якості;
здатність до формування культури мислення, її сприйняття;
здатність до навчання;
здатність формувати нові ідеї (креативність);
здатність адаптуватися до нових ситуацій в професійній діяльності;
здатність володіти потенційно-категоріальним апаратом сучасної економічної теорії для
розкриття концептуальних та методологічних засад функціонування та розвитку
господарського механізму ринкової економіки, моделювання та оцінювання економічної
поведінки економічних агентів;
здатність аналізувати закономірності та давати науково-обґрунтовану оцінку етапів
процесу суспільного відтворення, виробництва суспільного продукту та створення
суспільних благ;
здатність використовувати сучасну методологію, положення та інструментарій сучасної
економічної теорії для ідентифікації та розкриття закономірностей функціонування та
розвитку економічних систем на макро-, мезо-, мікрорівнях;
здатність володіти сучасними методиками та методичними прийомами дослідження
теоретичних та методологічних проблем функціонування ринкового механізму,
встановлення ринкової рівноваги та конкурентної взаємодії економічних агентів в умовах
різних моделей ринку;
здатність визначати сутність основних макроекономічних систем, вміння аналізувати
макроекономічні показники, визначати їх взаємозв’язок та вплив на динаміку
економічного розвитку.
Спеціальні (професійні, фахові):
здійснювати оцінку ролі держави в формуванні основних інструментів забезпечення
ефективного функціонування національної економіки, визначати джерела економічного
зростання та функції держави в сфері регулювання соціально-економічного розвитку;
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- здатність застосовувати сучасну методологію та інструментарій інституціонального
аналізу в дослідженні взаємозв’язку і взаємодії відносин власності і економічної влади;
- здійснювати обґрунтування оптимальних економічних рішень в умовах обмежень, що
накладаються на можливості суб’єктів господарювання, на основі використання
теоретичних положень та практичного інструментарію мікроекономічного аналізу;
- здатність оцінювати вплив макроекономічного середовища на функціонування
організацій та органів влади;
- здатність визначати стан та результати використання економічних ресурсів підприємств;
- здатність до прийняття обґрунтованих рішень щодо основних планових показників
діяльності підприємства в умовах ринкової економіки;
- здатність до обґрунтованого використання форм і систем оплати праці працівників
підприємств;
- здатність до визначення показників економічної ефективності діяльності підприємств;
- здатність здійснювати діагностику системи соціально-трудових відносин, соціального
захисту і соціальної безпеки населення та його окремих категорій для поглибленого
розуміння ключових проблем демографії та соціальної економіки і політики;
- здатність сприяти створенню умов реалізації людського розвитку особистості та
суспільства у соціально-орієнтованій економіці;
- здатність розуміти економічні основи функціонування організації для збору інформації з
метою прийняття рішень, планування діяльності та контролю;
- здатність збирати та обробляти первинну інформацію, виявляти загальні тенденції
розвитку організації;
- здатність до використання інформаційних систем в економіці, що дозволяють
аналізувати та прогнозувати соціально-економічні явища та макро-, мезо-, мікрорівнях;
- здатність оцінювати результати фінансово-економічної діяльності;
- уміння знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідею;
- знання сутності й особливості міжнародної економічної діяльності, форм та методів
міжнародного торгівельного, інвестиційного та валютно-фінансового співробітництва;
- володіти прийомами і методами оцінювання розвитку основних форм міжнародних
економічних відносин;
- оцінювати вплив факторів виробництва на розвиток економік країн світу, визначати
ефективні інструменти використання факторів виробництва;
- здатність здійснювати аналіз міжнародної економіки як системного комплексу
взаємовідносин суб’єктів та процесів регіоналізації світо господарських зв’язків;
- здатність аналізувати дієвість державних важелів для координації діяльності всіх
суб’єктів ринкової економіки;
- розробляти методи оптимізації поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах;
- здатність застосовувати прийоми економічних досліджень для аналізу функціонування
самостійних господарських систем;
- знати закономірності функціонування суб’єктів економічних систем у різних ринкових
ситуаціях.

На основі програми вступного іспиту (випробування) зі спеціальності 051
Економіка складається перелік завдань до вступного іспиту та формуються
екзаменаційні білети.
Екзаменаційний білет з фахового випробування включає чотири
завдання: три завдання відповідно розділу 1 «Економічна теорія та історія
економічної думки» та розділу 2 «Економіка та управління національним
господарством програми»; 4-те завдання – презентація (в обсязі до 10 слайдів)
дослідницької пропозиції як наукового тексту, обсягом до 5 стор.,
підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика
майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у
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вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених
завдань тощо).
Розподіл балів за питаннями екзаменаційного білету є пропорційним,
тобто по 25 балів на кожне виконане завдання.
Рекомендований розподіл балів оцінювання виконання завдань у
екзаменаційному білеті з фахового випробування (іспиту) наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Критерії оцінювання виконання завдань
екзаменаційного білета з фахового випробування (іспиту)
Кількість балів

«22−25»

«16−21»

«11−15»

«5−10»

«1−4»
«0»

Критерії оцінювання
Відповідь на питання є бездоганною, демонструє творчий підхід, мають
місце оригінальні версії щодо пояснення сучасної ситуації у відповідності
з питанням. Висновки аргументовані та обґрунтовані, викладені у логічній
послідовності на високому рівні. Сформовано власні рекомендації
відрізняються практичною значущістю та можливістю впровадження у
практику. Наведено статистичні дані, які характеризують стан перебігу
явища в сучасних умовах на вітчизняному ринку та у міжнародному
середовищі
Відповідь правильна, демонструє творчий підхід, мають місце оригінальні
версії щодо пояснення сучасної ситуації у відповідності з питанням.
Висновки аргументовані та обґрунтовані,
викладені у логічній
послідовності на високому рівні. Сформовано власні рекомендації
відрізняються практичною значущістю та можливістю впровадження у
практику.
Питання висвітлено в цілому вірно, але мають місце певні неточності.
Висновки недостатньо аргументовані та обґрунтовані. Сформовані
рекомендації щодо подальшого розвитку явища відрізняються
практичною значущістю та можливістю впровадження у практику
Відповідь на питання надана в цілому вірно, але мають місце певні
помилки та неточності. Висновки недостатньо аргументовані та
обґрунтовані. Сформовані рекомендації щодо подальшого розвитку явища
відрізняються практичною значущістю, але недостатньо логічні
Вступник припускається значної кількості помилок на певних етапах
відповіді на питання, стикається із значними труднощами при аналізі
ситуації, робить нечіткі висновки. Рекомендації щодо подальшого
розвитку явища не сформульовані
Наявність невдалої спроби відповіді або її відсутність взагалі

Відповідно до інформації, наведеної у таблиці 2, загальна оцінка
виконання завдань екзаменаційного білету з фахового випробування (іспиту)
ставиться з урахуванням таких критеріїв:
оцінка 90-100 балів ставиться за глибоке засвоєння програмного
матеріалу, застосування для відповіді не тільки рекомендованої, а й додаткової
літератури та творчого підходу, виявлення системних знань навчального
матеріалу на бездоганно якісному рівні, чітке володіння понятійним апаратом,
методами, методиками та інструментами з певної дисципліни, вміння
використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань, розв’язання
ситуацій. Оформлення відповіді повинно бути акуратним, висновки
аргументовані та обґрунтовані, викладені у логічній послідовності на дуже
високому рівні;
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оцінка 82-89 балів ставиться за умови засвоєння рекомендованої
літератури, виявлення глибоких і узагальнених знань матеріалу, що
передбачений навчальною програмою, правильне трактування основних
понять, застосування методів, методик з певної дисципліни, вміння
використовувати їх для виконання конкретних завдань, розв’язання ситуацій.
Оформлення відповіді має бути акуратним, логічним та послідовним;
оцінка 74-81 бал ставиться за засвоєння програмного матеріалу та
рекомендованої літератури, добре володіння понятійним апаратом, усвідомлене
застосування знань для розв’язання практичних задач; при наявності незначних
помилок, які суттєво не впливають на результат, або не зовсім повних
висновків за одержаними результатами. Оформлення виконаного завдання має
бути охайним;
оцінка 64-73 бали ставиться, якщо вступник не в повній мірі виявляє
основні знання навчального матеріалу, що передбачений програмою, при
виконанні практичних завдань недостатньо ефективно застосовує теоретикометодичні положення в межах теми (проблеми). При відповіді вступник
припускається значних помилок, які призводять до невірного результату;
висновки недостатньо повні та обґрунтовані;
оцінка 60-63 бали виставляється за умови часткового вміння
застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних завдань; за умови,
якщо завдання частково виконане, а вступник продемонстрував розуміння
основних положень матеріалу проблеми (теми), оформлення відповіді є
недостатньо акуратним, висновки необґрунтовані, проте пов’язані за змістом
питання;
оцінка 49-59 балів ставиться у випадках, якщо вступник при виконанні
практичних завдань без достатнього розуміння застосовує навчальний матеріал,
припускається суттєвих помилок, стикається з труднощами при аналізі та
порівнянні соціально-економічних явищ та процесів в управлінні, оформлення
вирішення є неакуратним, висновки неаргументовані, необґрунтовані та майже
не пов’язані з основною відповіддю;
оцінка 39-48 балів ставиться вступнику за не опанування значної частини
програмного матеріалу, невміння правильно виконати практичні завдання,
якщо він стискається зі значними труднощами при аналізі соціальноекономічних явищ та процесів; оформлення вирішення є неакуратним,
висновки або не аргументовані та майже не пов’язані з основною відповіддю,
або взагалі відсутні;
оцінка 29-38 балів ставиться вступнику, який не опанував програмний
матеріал, не може правильно виконати практичні завдання, стикається зі
значними труднощами при аналізі соціально-економічних явищ та процесів,
володіє навчальним матеріалом на елементарному рівні засвоєння, висловлює
його окремими реченням;
оцінка 1-28 балів ставиться за невірні відповіді загалом.
У таблиці 3 наведено шкалу переводу оцінок за виконання завдань
екзаменаційного білета з фахового випробування (іспиту).
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Таблиця 3
Шкала переводу оцінок за виконання завдань екзаменаційного білета
Оцінка за національною
шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

Шкала оцінок
За накопичувальною 100бальною шкалою
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

Оцінка ECTS
A (відмінно)
В (дуже добре)
С (добре)
D (задовільно)
Е (достатньо)
FX (незадовільно)
F(неприйнятно)
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РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
1.1. Вступ до економічної теорії
Економічна теорія як система наук. Сучасні напрями і школи економічної
теорії. Проблема предмету економічної теорії та еволюція його визначення
різними науковими школами. Сучасне розуміння методології економічної
теорії. Економічна думка в Україні. Сучасний стан розвитку вітчизняної
економічної теорії.
1.2.Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства
Суспільне виробництво: суть, фактори, структура. Види економічної
діяльності. Проблема людського та інтелектуального капіталу в сучасній
економіці. Результативні показники та ефективність суспільного виробництва.
Сутність і типи економічних систем. Основні типові моделі сучасної
економіки. Соціальне ринкове господарство: теоретична модель та практика
реалізації. Економічні аспекти сучасного постіндустріального суспільства.
Економічний зміст і право власності. Відносини власності у ринковій
економіці. Трансформація форм власності в Україні при переході до ринкової
економіки.
1.3. Теоретичні основи ринкової економіки
Товарне виробництво як основа ринкової системи. Гроші в ринковій
економіці. Грошова система і грошовий обіг. Інфляція: сутність, види і
соціально-економічні наслідки. Особливості інфляційних процесів в Україні.
Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва.
Сутність, основні форми і методи економічної конкуренції. Природний
монополізм та державне регулювання природних монополій. Теорія ринкових
структур: ринок досконалої конкуренції, монопольний ринок, ринок
монополістичної конкуренції, олігополістична структура ринку. Економічні
наслідки діяльності монополій. Конкурентне (антимонопольне) законодавство.
Олігополія як ринкова структура та форми поведінки олігопольної фірми.
Економічна роль держави у ринковій економіці.
Теорія попиту і пропозиції та її практичне значення. Рівноважна ціна.
Ринкова ціна та методи ціноутворення. Закон спадної граничної корисності та
основні принципи максимізації корисності.
Теорія фірми. Особливості розвитку підприємництва в Україні.
Концепція витрат виробництва і прибутку та її сучасне трактування. Прийняття
рішень в ситуаціях з ризиком. Невизначеність та економічний ризик.
Амортизація як фактор і форма функціонування і відтворення основного
капіталу.
Сучасні проблеми ринку праці. Зайнятість і безробіття в Україні.
Ринок грошей. Проблеми рівноваги на грошовому ринку. Валютний
ринок. Проблеми рівноваги на валютному ринку. Сучасні проблеми ринку
капіталу. Фінансовий ринок в Україні. Первісне нагромадження капіталу та
його особливості в умовах трансформаційних перетворень. Сучасні проблеми
розвитку фондового ринку. Роль фіктивного капіталу у становленні ринку
капіталів.
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Сучасні проблеми розвитку аграрних відносин. Агропромисловий
комплекс України.
Сутність доходу як економічної категорії. Види, джерела та рівень
доходів. Проблеми оплати праці в ринковій економіці. Заробітна плата, її
сутність, форми і рівень. Основні положення реформування пенсійної системи
в Україні. Доходи та їх розподіл. Крива Лоренца.
1.4. Національне відтворення та економічне зростання
Концептуальні засади системи національних рахунків (СНР). Валовий
внутрішній продукт: його структура та методологія обчислення. Структурні
чинники розвитку економіки. Вдосконалення структури економіки України з
урахуванням євроінтеграційних процесів. Споживання та заощадження, їх
взаємозв’язок. Нагромадження та інвестиції. Сутність та інструменти
інвестиційної політики в Україні. Державна інвестиційна діяльність та її вплив
на розвиток стратегічних секторів економіки.
Вплив економічних циклів і криз на економічний розвиток національних
економічних систем. Особливості економічної кризи 90-х рр. ХХ ст. в Україні.
Теорії та моделі економічного зростання. Концепції відновлювального і
випереджаючого економічного зростання. Стратегія економічного зростання в
Україні. Тіньова економічна діяльність в структурі національної економіки в
Україні.
1.5. Теоретичні засади фінансів та фінансової політики
Необхідність, зміст та функції фінансів. Гроші і фінанси. Фінансова
система. Державні і корпоративні фінанси. Бюджет держави. Основні джерела
доходів держави. Проблема бюджетного дефіциту. Державний борг та його
наслідки. Державний борг та ефект витіснення. Управління державним боргом.
Теорія оподаткування. Податки та їх функції. Крива Лаффера. Податкова
система. Сутність, генезис і сучасний стан розвитку позикового капіталу.
Необхідність, зміст, принципи і форми кредиту. Зміст та природа державного
кредиту.
Функції та операції центрального банку. Грошова база і грошова маса.
Показники грошової маси – грошові агрегати МО, М1, М2, М3. Сутність
монетарної політики. Вплив монетарної політики на економіку. Банківська
система. Роль банків в розвитку економіки. НБУ та грошово-кредитна політика
в Україні.
Фіскальна і бюджетна політика. Проблема дискреційності та
недискреційності фіскальної політики. Проблема узгодження монетарної та
фіскальної політики. Дефляційна політика держави та її роль у стабілізації
економіки. Крива Філіпса та її сучасне трактування.
1.6. Економічна теорія та державне регулювання економіки
Держава як суб’єкт економічної системи. Проблема міждержавного
регулювання економіки. Основні моделі державного регулювання економіки
(кейнсіанська, неокласична) та умови їх використання. Суспільні блага і теорія
суспільного вибору. Забезпечення суспільними благами і фінанси держави.
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1.7.Закономірності розвитку всесвітнього господарства і глобалізація
Теорії глобалізації всесвітнього господарства. Макроекономічна політика
у відкритій економіці. Аналіз відкритої моделі економіки України. Сутність,
форми і суперечливості розвитку всесвітнього господарства і міжнародних
економічних відносин. Сучасні тенденції розвитку міжнародних валютнофінансових відносин. МВФ і Світовий банк. Міжнародна економічна
інтеграція. Необхідність і шляхи європейської інтеграції України.
1.8. Історія економіки та економічної думки
Історичний генезис економічних систем. Методологія історичного аналізу
економічних процесів.
Закономірності
наукового
відображення
розвитку
суспільного
виробництва в економічній думці. Економічні концепції головних шкіл і
напрямів економічної думки. Меркантилізм. Фізіократи. Класична школа
політичної економії. Марксистська економічна теорія. Маржиналізм. Теорія
Дж. Кейнса. Неокласична традиція в економічній теорії. Неолібералізм.
Інституціоналізм. Розвиток української економічної думки.
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ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
Амортизація як фактор і форма функціонування і відтворення основного
капіталу.
Антиінфляційна політика держави та її роль у стабілізації економіки.
Банківська система. Роль банків в розвитку економіки.
Бюджет держави. Проблема бюджетного дефіциту.
Валовий внутрішній продукт: його структура та методологія обчислення.
Валютний ринок. Проблеми рівноваги на валютному ринку.
Гроші в ринковій економіці. Грошова система і грошовий обіг.
Грошова база і грошова маса. Показники грошової маси – грошові
агрегати.
Держава як суб’єкт економічної системи. Проблема державного
регулювання економіки.
Державний борг та його наслідки. Ефект витіснення.
Економічна думка в Україні. Сучасний стан розвитку вітчизняної
економічної теорії.
Економічна роль держави у ринковій економіці.
Економічна теорія як система наук.
Економічний зміст і право власності. Відносини власності у ринковій
економіці.
Економічні
наслідки
діяльності
монополій.
Конкурентне
(антимонопольне) законодавство.
Економічні погляди Дж. Кейнса та сучасність.
Зміст та природа державного кредиту.
Інфляція: сутність, види і соціально-економічні наслідки.
Концептуальні засади системи національних рахунків (СНР).
Концепції відновлювального і випереджаючого економічного зростання.
Стратегія економічного зростання в Україні.
Концепція витрат виробництва і прибутку та їх сучасне трактування.
Міжнародна економічна інтеграція. Необхідність і шляхи європейської
інтеграції України.
Нагромадження та інвестиції. Основні риси сучасної інвестиційної
політики в Україні.
НБУ та грошово-кредитна політика в Україні. Проблема узгодження
монетарної та фіскальної політики.
Необхідність, зміст та функції фінансів. Гроші і фінанси.
Необхідність, зміст, принципи і форми кредиту.
Олігополія як ринкова структура та форми поведінки олігопольної фірми.
Основні джерела доходів держави. Податки та їх функції.
Основні моделі державного регулювання економіки (кейнсіанська,
неокласична) та умови їх використання.
Природний монополізм та державне регулювання природних монополій.
Економічні цикли і кризи. Особливості економічної кризи 90-х років ХХ
сторіччя в Україні.
Людський та інтелектуальний капітал в сучасній економіці.
Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

науковими школами.
Тіньова економіка. Тіньова економічна діяльність в Україні.
Оплата праці в ринковій економіці. Заробітна плата, її сутність, форми і
рівень.
Ринок грошей. Проблеми рівноваги на грошовому ринку.
Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва.
Рівноважна ціна. Ринкова ціна та методи ціноутворення.
Соціальне ринкове господарство: теоретична модель та практика
реалізації.
Споживання та заощадження, їх взаємозв’язок.
Суспільне виробництво: суть, фактори, структура. Види економічної
діяльності.
Сутність доходу як економічної категорії. Види, джерела та рівень
доходів.
Сутність і типи економічних систем. Основні типові моделі сучасної
економіки.
Сутність монетарної політики. Вплив монетарної політики на економіку.
Сутність, генезис і сучасний стан розвитку позикового капіталу.
Сутність, основні форми і методи економічної конкуренції.
Сутність, форми і суперечливості розвитку всесвітнього господарства і
міжнародних економічних відносин.
Сучасне розуміння методології економічної теорії.
Сучасні напрями і школи економічної теорії.
Сучасні проблеми ринку капіталу. Фінансовий ринок в Україні.
Сучасні проблеми ринку праці. Зайнятість і безробіття в Україні.
Сучасні проблеми розвитку фондового ринку. Роль фіктивного капіталу у
становленні ринку капіталів.
Сучасні тенденції розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин.
МВФ і Світовий банк.
Теорії глобалізації всесвітнього господарства.
Теорія оподаткування. Крива Лаффера. Податкова система.
Теорія попиту і пропозиції та їх практичне значення.
Теорія фірми. Особливості розвитку підприємництва в Україні.
Фінансова система. Державні і корпоративні фінанси.
Фіскальна і бюджетна політика. Проблема дискреційності та
недискреційності фіскальної політики.
Функції та операції центрального банку країни.
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РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
2.1. Система управління економікою
Необхідність державного управління економікою в умовах ринку,
державне управління та ринок. Економічні функції держави в умовах
панування ринкових відносин. Державне фінансування колективних благ. Роль
держави в нейтралізації побічних ефектів функціонування ринку. Вплив
держави на розподіл ресурсів. Роль держави в стабілізації економічного
розвитку. Держава як власник та підприємець.
Економічна політика держави та її складові елементи на сучасному етапі.
Об’єкти та засоби державного впливу на економіку.
Основні завдання державного управління економікою в період переходу
до ринку. Основні напрями формування ринкової економіки.
Економічний механізм управління національним господарством.
Державні органи та їх роль в управлінні економікою. Верховна Рада як
законодавчий орган управління економікою. Державні закони як правова база
функціонування економіки. Роль та функції Уряду в умовах ринку. Система і
функції загальноекономічних міністерств і відомств. Роль галузевих органів
державної виконавчої влади в управлінні економікою.
Система місцевих органів управління економікою, їх функції та механізм
впливу на соціально-економічний розвиток регіонів.
Макроекономічні плани як інструмент державного управління
економікою.
Роль бюджету та податків в державному управлінні економікою.
Державне управління економікою засобами грошово-кредитної політики.
Цінова політика як елемент державного управління економікою.
Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю.
Ефективність функціонування національного господарства.
2.2. Макростабілізація розвитку економіки
Суть та способи економічного прогнозування. Класифікація прогнозів.
Макроекономічне прогнозування та його принципи. Основні функції
макроекономічного прогнозування. Методи та моделі економічного
прогнозування.
Прогнозування економічної ситуації. Взаємозв’язок концепції, прогнозу і
програми. Система показників прогнозу. Короткострокове прогнозування
(місяць, квартал, рік) в ринкових умовах. Існуюче інформаційне забезпечення,
проблеми і напрямки його покращання.
Аналіз економічної ситуації та тенденцій розвитку економіки. Види
економічного аналізу. Методи економічного аналізу. Інформаційна база
економічного аналізу. Організація та етапи економічного аналізу. Технікоекономічний аналіз. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг, попиту,
стану ринку й обсягу реалізації продукції (послуг), виробничих ресурсів і
організаційно-технічного рівня підприємств, витрат на виробництво та
реалізацію продукції. Фінансово-економічний аналіз. Аналіз фінансових
результатів, рентабельності, фінансового стану підприємств.
Аналітичне вирівнювання тренду (криві зростання) як метод
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середньострокового прогнозування. Вплив типу динаміки ряду на вибір
функції, що апроксимує тренд. Прогнозування випадкової компоненти.
Авторегресійні моделі. Оцінка терміновості середньострокових прогнозів.
Коефіцієнти кореляції та детермінації. Визначення довірчого інтервалу
прогнозних оцінок.
Регресивні моделі, їх позитивні якості та недоліки. Методи виміру на
основі кореляційного зв’язку. Множинна та окрема кореляції. Кореляція в
рядах динаміки. Дисперсійний аналіз. Методи кластерного аналізу.
Методи колективної експертної оцінки. Методи статистичної обробки
матеріалів анкетування. Визначення коефіцієнту компетентності експертів.
Особливості застосування методу «Делфі» в соціально-економічному
прогнозуванні.
Довгострокове прогнозування, його зв’язок з короткостроковим, основні
показники. Комплексні системи довгострокового прогнозування: зміст, основні
етапи проектування. Моделі прогнозування економіки держави, регіону,
області. Міжгалузеві моделі, їх зміст і сфера застосування. Міжгалузевий
баланс виробництва та розподілу продукції (таблиця «витрати-випуск»), методи
його побудови та сфера використання. Моделі прогнозування науковотехнічного прогресу. Прогнозування соціального розвитку та рівня життя
населення. Прогнозування попиту на товари і послуги. Демографічні прогнози.
Модель прогнозування чисельності населення. Прогнозування параметрів руху
населення (народжуваність, смертність тощо).
Логіка та технологія планування. Основні форми державного планування.
Стратегічне планування та програмування соціально-економічного розвитку
країни.
Програмні заходи державної політики: макроекономічної, цінової,
інвестиційної, фінансово-бюджетної, податкової, грошово-кредитної, валютної,
промислової,
аграрної,
науково-технічної,
інноваційної,
соціальної,
гуманітарної, інституціональної, зовнішньоекономічної, екологічної безпеки і
природокористування, регіональної.
Загальна характеристика, структура програми, порядок розроблення.
Валовий внутрішній продукт – вироблений і реальний, валовий випуск
товарів і послуг, проміжне споживання, валова додана вартість, чистий
прибуток, кінцеві споживчі витрати, нагромадження основного капіталу.
Узагальнюючі показники ефективності економіки.
Основи методології макроекономічного планування. Економічні закони
та їх врахування у процесі розробки державних планів. Складові частини
методології макроекономічного планування: методики, положення, інструкції,
рекомендації, показники.
Методологічні принципи макроекономічного планування: системність,
науковість,
альтернативність,
адекватність
планів
економічним
закономірностям, цілеспрямованість. Цілі та пріоритети державних планів.
Взаємозв’язок між економічною політикою, економічною стратегією та цілями
і пріоритетами макроекономічних планів. Директивне, індикативне та
стратегічне планування. Цілі і пріоритети державного плану економічного і
соціального розвитку України на поточний рік.
Балансовий метод і його роль в аналізі та плануванні найголовніших
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пропорцій національної економіки. Плановий баланс як інструмент
обґрунтування плану. Система планових балансів. Характеристика структури
окремих видів планових балансів. Напрямки вдосконалення балансового
методу макроекономічного планування.
Нормативний метод, необхідність та можливість його використання в
плануванні. Норми і нормативи як інструменти планових розрахунків.
Використання норм і нормативів при визначенні ефективності економіки,
обчислення потреб в окремих видах ресурсів. Агрегування показників.
Програмно-цільовий метод та його роль в обґрунтуванні
макроекономічних планів. Роль програмно-цільового методу в збалансованості
планових завдань по ресурсах, термінах та виконавцях.
Міністерство економіки, його завдання та функції в забезпеченні
наукового прогнозування та планування, в удосконаленні методології
планування.
Державні потреби в продукції (роботах, послугах) та засоби їх
задоволення. Державні контракти та державні замовлення як засоби
задоволення державних потреб. Роль органів державної влади - замовників у
державних контрактах. Механізм укладання державних контрактів та
замовлень.
Структура Державного плану економічного і соціального розвитку.
Розділи та розрізи плану, їх характеристика. Особливості Державного плану
економічного і соціального розвитку України на поточний рік.
Методика обчислення макроекономічних показників в системі
національних рахунків. Планування валового національного та валового
внутрішнього продукту, національного доходу, національного багатства,
реальних доходів населення тощо.
Планування темпів, структури і макроекономічних пропорцій.
Розрахунки показників, що характеризують основні макроекономічні пропорції.
Пропорції між валовим національним та внутрішнім продуктом і національним
доходом, між фондами споживання і нагромадження, між І і II підрозділами
суспільного виробництва. Структурна політика держави та методи її реалізації.
2.3. Державне управління національним господарством
Моделі державного регулювання національною економікою. Функції
ринку та обмеженість його регулюючого механізму. Кейнсіанська теорія як
методологічна основа державного регулювання економіки. Розвиток механізму
державного регулювання економіки в інших макроекономічних теоріях.
Сутність державного регулювання економіки. Межа державного
втручання в економіку. Державний дирижизм як модель організації змішаної
економіки. Фактори, що визначають індивідуальні особливості державного
втручання в економіку.
Суб’єкти державного регулювання економіки. Суспільні інтереси як
об’єктивна основа державного регулювання економіки. Прямий та зворотній
зв’язок між державою та носіями економічних інтересів.
Об’єкти державного регулювання економіки. Економічний цикл,
зайнятість, безробіття, інфляція. Головні цілі державного регулювання
економіки: стабілізація економічного розвитку, економічне зростання,
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підвищення життєвого рівня населення.
Система державних регуляторів економіки: правові, адміністративні,
економічні. Регулятори прямої та непрямої дії. Довгострокове та
короткострокове регулювання економіки. Спрямовуючий та орієнтуючий
характер державного регулювання економіки. Антикризова політика держави.
Антимонопольна (конкурентна) державна політика, механізм її реалізації.
Економічна безпека національної економіки. Інвестиційний процес,
державна інвестиційна політика та механізм їх реалізації. Державне
регулювання інституціональних змін в економіці, роздержавлення власності та
приватизація майна, управління державними корпоративними правами.
Регуляторна економічна політика держави, механізм її реалізації.
Державне регулювання економіки заходами фіскальної політики, її
сутність. Наслідки впливу податків на пропозицію. Стимулюючий варіант
впливу податків на пропозицію та можливі негативні наслідки. Крива Лаффера
як особливий варіант стимулюючої фіскальної політики, спрямованої на
пропозицію та можливості її практичного застосування.
Фіскальна політика та проблема збалансування бюджету. Стимулююча та
стримуюча фіскальна політика як засоби антициклічного регулювання
економіки. Державний борг та методи фінансування дефіцитного бюджету.
Заходи грошово-кредитної та антиінфляційної політики в державному
регулюванні економіки. Грошовий ринок. Пропозиція грошей та грошові
агрегати. Попит на гроші для угод та на гроші як активи. Кон’юнктура
грошового ринку та ціна грошей. Грошовий мультиплікатор.
Грошово-кредитне регулювання економіки. Методи державного регулювання грошової пропозиції: операції на відкритому ринку, процентна
політика, норми обов’язкових резервів комерційних банків та механізм їх
впливу на ринок грошей. Вплив заходів грошово-кредитної політики на обсяг
національного виробництва.
Інфляція як індикатор економічної стабільності. Рівень та темпи інфляції.
Види інфляції в залежності від її темпів. Інфляція попиту та інфляція витрат.
Антиінфляційна політика держави.
Державне регулювання макроекономічної структури. Сутність та
завдання структурної політики. Структурні елементи економіки. Основні
показники макроекономічної структури. Роль на наслідки структурних зрушень
в економіці.
Регулювання відтворювальної структури економіки. Методи підвищення
норми нагромадження. Регулювання зрушень в галузевій структурі економіки.
Критерії
галузевої
пріоритетності.
Експортоорієнтована
та
імпортозаміщувальна спрямованість державної політики. Державні
методи впливу на галузеву структуру економіки.
Регулювання структури зовнішньоекономічної діяльності країни. Роль
експорту та імпорту в економічній структурі. Структура експорту та імпорту.
Внутрішні та зовнішні фінансові ресурси імпорту. Умови участі міжнародних
фінансових донорів в реструктуризації економіки країн-реціпієнтів.
Державний та приватний сектори економіки. Роздержавлення,
приватизація та націоналізація як напрями соціальної реструктуризації
економіки. Диференціація особистих доходів по окремих групах населення.
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Регулювання соціальної диференціації по доходах.
Державне регулювання зайнятості та рівня соціального забезпечення
населення. Ринок праці. Попит і пропозиція на ринку праці. Зайнятість та
безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне та циклічне.
Наслідки кейнсіанської моделі загального регулювання зайнятості.
Напрями регулювання зайнятості: активна політика зайнятості та політика
створення гнучкого ринку праці. Державні програми сприяння зайнятості.
Державна система соціального захисту населення. Економічна нерівність.
Диференціація доходів та бідність. Прожитковий мінімум. Два напрями
соціального захисту: державне соціальне страхування та державна допомога.
Індексація доходів. Соціальні компенсатори та допомога безробітним.
Державне регулювання економіки засобами зовнішньоекономічної
політики. Сукупний доход у відкритій економіці. Вплив заходів
зовнішньоекономічної політики на чистий експорт. Тарифні та нетарифні
методи, валютна інтервенція, валютний контроль. Плаваючий та фіксований
валютний курс.
2.4. Фінансово-бюджетне регулювання економіки
Державний та місцеві бюджети як головні інструменти управління
соціально-економічним розвитком країни і регіонів. Бюджет як основний
фінансовий план держави. Політичне, економічне і соціальне значення
бюджету.
Джерела доходів бюджету. Структура доходів бюджету. Податкові,
неподаткові доходи, мито, збори. Особливості планування і фінансування
видатків на бюджетні програми. Задачі та принципи, методи і балансування при
бюджетному плануванні.
Стадії і порядок складання проекту бюджету, розгляду його у Верховній
Раді України, виконання та звітності про виконання.
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ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
Антимонопольна політика (конкурентна) та механізм її реалізації.
Банківська система України: функції, проблеми розвитку, роль в
регулюванні економічного розвитку.
Бюджет як основний фінансовий план держави.
Бюджетна система України, методи оцінки ефективності функціонування.
Бюджетний процес, етапи розроблення бюджету, розгляду, затвердження
і моніторингу за виконанням.
Валова додана вартість, поняття, особливості розрахунку.
Грошово-кредитне регулювання економіки.
Державна політика розвитку ринку цінних паперів.
Державна система соціального захисту населення.
Державна фінансова політика та проблеми збалансування бюджету.
Державне програмування економічного і соціального розвитку України.
Державне регулювання економіки засобами зовнішньоекономічної
політики.
Державне управління економікою засобами грошово-кредитної політики.
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Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю.
Державний та місцеві бюджети як основні інструменти управління
соціально-економічним розвитком країни і регіонів.
Державні та місцеві органи управління економікою.
Державні фінанси, склад і структура.
Державні цільові програми: суттєвість, класифікація, методика
формування.
Дефіцит бюджету та джерела його фінансування.
Довгострокове прогнозування економіки, основні показники, методи
визначення.
Економічна безпека національної економіки.
Економічне прогнозування: цілі, напрями, пріоритети, методи.
Економічний механізм державного управління економікою.
Зведений фінансовий баланс, його складові частини, методи розробки.
Інфляція, методи розрахунку індексів оптових і споживчих цін.
Ключові пріоритети структурної перебудови виробництва.
Макроекономічні показники, поняття номінальних і реальних показників,
методика врахування інфляції.
Макроекономічні пропорції, тенденції динаміки ВВП України.
Методи і моделі економічного прогнозування.
Методи і форми державного регулювання економіки.
Методика розрахунку макроекономічних показників в системі
національних рахунків.
Методика формування основних показників в системі національних
рахунків.
Методологічні основи соціально-економічного планування.
Методологічні основи та принципи формування державного бюджету.
Методологія розробки Державного плану соціально-економічного
розвитку країни.
Міжгалузевий баланс, його структура і методика розробки.
Моделювання економічних процесів. Моделі економічного росту.
Монетарні показники: їх сутність, методи розрахунку.
Монополізація виробництва і конкуренція на ринку.
Напрями підвищення ефективності економіки, показники оцінки.
Номінальний і реальний валовий внутрішній продукт, методи його
розрахунку.
Основи методології макроекономічного прогнозування.
Основи сучасної грошово-кредитної політики, її вплив на розвиток
виробничої сфери.
Основні напрями державної регіональної політики.
Основні положення державної стратегії забезпечення економічної
безпеки.
Підприємницька діяльність: принципи, форми, цілі, обмеження.
Планування і прогнозування розвитку регіонів України.
Платіжний баланс і методи його розробки.
Податкова політика України, фіскальна та стимулююча суть податків.
Причини та наслідки тінізації економіки, засоби легалізації тіньових
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доходів.
Проблеми розвитку ринкової інфраструктури в Україні.
Програмно-цільовий метод регулювання економікою.
Регулятори і важелі антикризової політики держави.
Регуляторна економічна політика країни, механізм її реалізації.
Регуляторна політика держави та механізм її реалізації.
Роздержавлення та приватизація майна як напрями соціальної
реструктуризації економіки.
Система державних засобів регулювання економікою.
Система засобів державного управління економікою та національним
господарством.
Система національних балансів та їх використання в управлінні
економікою.
Система національних рахунків: призначення та методика формування.
Соціальна
політика
на
сучасному
етапі.
Збалансованість
платоспроможного попиту населення з пропозицією товарів і послуг.
Стратегічні пріоритети економічної політики України.
Стратегія випереджального економічного розвитку.
Стратегія інноваційного розвитку економіки, механізм її реалізації.
Стратегія структурно-інноваційної перебудови промисловості.
Стратегія утвердження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку
економіки.
Стратегія утвердження інноваційної моделі розвитку.
Структура і джерела доходів бюджету.
Сутність державного регулювання економіки.
Сучасна податкова система: види податків, їх сутність, функції.
Фінансово-бюджетне регулювання економіки.
Фіскальна політика та проблеми збалансування бюджету.
Форми планування в системі державного управління національною
економікою.
Цінова політика держави. Позитивні і негативні наслідки регулювання
цін. Ціни оптові і роздрібні.
Цінова політика як елемент державного управління економікою.
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