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Тема: ВІДТВОРЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

Мета: визначити сутність процесу відтворення, його елементи та види, 

розглянути показники системи національних рахунків (ВВП, ВНП, ЧНП, НД), 

визначити поняття національного багатства та його структура; сутнісь та 

фактори економічного зростання; розглянути моделі економічного зростання та 

визначити поняття мультиплікатора. 

Відтворення - це процес виробництва, який постійно повторюється і 

оновлюється. Процес відтворення включає відтворення суспільного продукту, 

робочої сили, виробничих відносин, природних ресурсів, інформації, форм та 

методів організації праці.  Просте відтворення – це відновлення виробництва у 

незмінних масштабах щодо кількості та якості виготовленого 

продукту.  Розширене відтворення – це відновлення виробництва у кожному 

наступному циклі у зростаючому масштабі щодо кількості та якості 

виготовленого продукту.  Звужене відтворення – зменшення обсягів 

національного виробництва з кожним наступним періодом.  

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – загальна ринкова вартість усіх 

кінцевих товарів і послуг, створених на території країни протягом року. За 

натурально-речовою формою ВВП складається із засобів виробництва і 

предметів особистого споживання. ВВП розпадається на фонди заміщенні, 

споживання і нагромадження.  Використовують три методи розрахунку ВВП: 

виробничий, за витратами і за доходами.  ВВП (виробничий метод) 

обчислюється як сума доданої вартості всіх галузей економіки, тобто за місцем 

її створення. 

Додана вартість є ринковою вартістю продукції, виробленої фірмою, за 

виключенням вартості спожитої сировини та матеріалів, що були придбані у 

постачальників. ВВП (за витратами) визначається як сума всіх витрат, 
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необхідних для того , щоб викупити на ринку весь обсяг виробництва. Він 

включає:  

− споживчі витрати населення на закупівлю предметів споживання і 

сплату послуг (С);  

− валові внутрішні інвестиції, які пов’язані із витратами фірм, 

підприємців на закупівлю інвестиційних товарів (І);  

− державні закупки товарів і послуг, які охоплюють усі витрати держави 

на утримання( державного апарату (армії, правоохоронних органів та 

ін..) (Дз);   

− чистий експорт - різниця між експортом та імпортом товарів і послуг 

(Еч). 

ВНП = С+І+Дз+Еч 

Валовий національний продукт (ВНП) визначається як вартість кінцевих 

товарів, вироблених в країні. Відрізняється від ВНП на величину чистого 

експорту.  

Чистий внутрішній продукт (ЧВП) визначають як різницю між ВВП і сумою 

амортизаційних відрахуванню поточного року.   

ЧВП = ВВП – А  

де А – амортизація 

Національний дохід (НД) розраховують як різницю  між ЧВП і сумою 

непрямих податків на бізнес. 

НД = ЧВП - Тп 

де Тп - непрямі податки на бізнес. 

Національне багатство - це сукупність створених і нагромаджених 

матеріальних благ за всю історію країни. Складовими частинами національного 

багатства є :  

1) виробничі фонди ( основні і оборотні);  

2) невиробничі фонди - школи, лікарні, культурні і спортивні об’єкти, 

санаторії;   

3) особисте майно громадян;  
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4) природні ресурси - земля, її надра, води, ліси, атмосфера;  

5) товарні запаси народного господарства ( страхові та резервні);  

6) духовні та культурні цінності - наукові технічні досягнення, відкриття, 

виробничий досвід, інформаційні і духовні ресурси. 

Економічне зростання виражається в прогресивній динаміці суспільного 

виробництва й вимірюється як:   

− абсолютний приріст ВВП (НД) за певний період часу – абсолютне;   

− темпах приросту цих показників у розрахунку на душу населення 

– відносне.  

Фактори економічного зростання за способом впливу поділяються на прямі 

й непрямі.  

Прямі фактори (фактори пропозиції):   

− рівень технології;   

− кількість та якість ресурсів (капіталу, праці, природних ресурсів);  

− рівень організації національного виробництва;   

− розвиток підприємництва. 

Непрямі фактори (попиту та розподілу):   

1) рівень цін на виробничі ресурси; 

2) рівень податків;  

3) ступінь монополізації економіки. 

Екстенсивний тип економічного зростання – зростання виробництва 

досягається завдяки кількісному приросту факторів виробництва за їхнього 

незмінного технічного рівня.  

Інтенсивний тип – зростання виробництва досягається за рахунок якісного 

удосконалення факторів виробництва та їх ефективного використання.  

Нагромадження – використання частини національного доходу для 

розвитку виробництва та росту фондів невиробничої сфери. Нагромадження 

буває: виробниче – капіталовкладення (інвестиції) у розвиток сфери 

матеріального виробництва; невиробниче – капіталовкладення у розвиток 

нематеріального виробництва.  
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Мультиплікатор (примножувач) – коефіцієнт, який показує залежність 

зміни ВВП (НД) від зміни обсягів інвестицій (I). 

М = зміна ВВП / зміна інвестицій 

Ефект мультиплікації полягає у тому, що збільшення обсягу інвестицій в 

економіку сприяє розширенню виробництва у суміжних сировинних галузях. Це 

призводить до зростання зайнятості, стимулює зростання сукупного попиту. 

Поява додаткового попиту(на засоби виробництва) породжує нове зростання 

інвестицій і розширення виробництва, тобто своєрідна ланцюгова реакція, коли 

перші інвестиції дають поштовх до економічного зростання. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання 1. Розглянемо економіку з трьома товарами. Їх ринкові ціни: 

Р1=5, Р2=10, Р3=15. Обсяг виробництва та споживання кожного з товарів в 2010 

році Q1=20, Q2=25, Q3=10.  

Визначити: а) номінальний ВНП у 2010 році; б) припустимо, що 2020 році 

ціни товарів зросли до рівню Р1 1=6, Р2 1 =12, Р3 1 =17. Обсяг виробництва Q1 

1 =21, Q2 1 =27, Q3 1 =11. Розрахуйте обсяг ВНП номінального та реального ВНП 

2020 року та дефлятор ВНП.  

Хід рішення:  

а) ВНПн2010=  ? 

Б) ВНПн2020=? 

Реальній ВНП в цінах 2010 року =? 

Дефлятор ВНП= ?  

Завдання 2: (визначення ВНП) Розрахуйте можливим методом ВНП, якщо 

відомі наступні рахунки: Процент за кредит – 40 млрд. грн.; Валові часті 

інвестиції – 210 млрд. грн.; Непрямі податки – 35 млрд. грн.; Чистий експорт – 

11 млрд. грн.; Державні закупівлі – 90 млрд. грн.; Споживчі витрати – 40 млрд. 

грн.  

Хід рішення:  
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Як відомо, метод доходів охоплює національний дохід + непрямі видатки + 

амортизація. Окрім другого елементу в завданні намає даних. Тому ВНП треба 

обчислювати методом витрат:  

ВНП = споживчі витрати + валові інвестиції + державні закупівлі + чистий 

експорт = ? (млрд. грн.) 

 


