
ППРРООГГРРААММАА   
 

ФФ АА ХХ ОО ВВ ОО ГГ ОО     ВВ СС ТТ УУ ПП НН ОО ГГОО     ВВ ИИПП РР ОО ББУУ ВВ АА НН НН ЯЯ     

ДД ЛЛ ЯЯ   ВВ СС ТТ УУ ПП НН ИИ КК ІІ ВВ ,,   ЯЯ КК ІІ   ЗЗ ДД ОО ББУУ ЛЛ ИИ   РР АА ННІІ ШШЕЕ   СС ТТ УУ ПП ІІ НН ЬЬ   ББАА КК АА ЛЛ АА ВВ РР АА ,,   

ММ АА ГГ ІІ СС ТТ РР АА ,,   ОО СС ВВ ІІ ТТ НН ЬЬОО --КК ВВ АА ЛЛ ІІ ФФІІ КК АА ЦЦ ІІ ЙЙ НН ИИ ЙЙ   РР ІІ ВВ ЕЕ НН ЬЬ   СС ПП ЕЕ ЦЦ ІІ АА ЛЛ ІІ СС ТТ АА   ДД ЛЛ ЯЯ   

ЗЗ ДД ОО ББУУ ТТ ТТ ЯЯ   СС ТТ УУ ПП ЕЕ НН ЯЯ   ББ АА КК АА ЛЛ АА ВВ РР АА   ЗЗ АА   ІІ НН ШШОО ЮЮ   СС ПП ЕЕ ЦЦ ІІ АА ЛЛ ЬЬНН ІІ СС ТТ ЮЮ   

((   УУ   ФФОО РР ММ ІІ   ТТ ЕЕ СС ТТ УУ ВВ АА НН НН НН ЯЯ ))   
 

Для вступників на спеціальність 071«Облік і оподаткування», освітня 
програма «Облік і оподаткування» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступники, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра, вступають для здобуття ступеня 

бакалавра на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) (на 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітню програму «Облік і 

оподаткування»), складають фахове вступне випробування (у формі 

тестування). 

Мета фахового вступного випробування на здобуття ступеня 

бакалавра за спеціальністю 071 „Облік і оподаткування” – – визначення 

можливості вступників засвоювати навчальну програму підготовки 

бакалаврів. 

Вимоги до компетентностей абітурієнтів. Для успішного засвоєння 

освітньо-професійної програми «бакалавр» абітурієнти повинні мати 

здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі 

прородничо-наукових, загальнонаукових та економічних наук. 

Характеристика змісту програми. Програма з фахового вступного 

випробування охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги 

до компетентностей особи, що бажає навчатись в Університеті з метою 

здобуття ступеню «бакалавр» за спеціальністю 071 „Облік і оподаткування”, 

У завданнях містяться питання з навчальних дисциплін: 

«Бухгалтерський облік», «Мікроекономіка» та «Макроекономіка».  

 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВСТУПНИКІВ 

- відображати об'єкти обліку в первинній документації, у системі 

рахунків і регістрів бухгалтерського обліку, у формах фінансової звітності; 

використовувати облікову інформацію для економічного контролю, аналізу 

і прогнозування господарської діяльності; 

- застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень для аналізу 

ефективності функціонування мікроекономічних систем; розробляти 

методи оптимізації поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах; 

самостійно виконувати техніко - економічні розрахунки, пов’язані з 

обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистеми; 

- аналізувати причино - наслідкові механізми макроекономічних явищ 



та процесів; оцінювати ефективність економічної політики держави; 

застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення ситуаційних 

завдань; професійно виконувати аналіз макроекономічних (агрегованих) 

показників, що є результатом зведення показників економічної діяльності 

окремих домогосподарств та фірм й розробляти заходи щодо застосування 

факторів, які впливають на рішення домогосподарств і фірм про 

заощадження, інвестиції,      споживчі      витрати      тощо; виконувати 

розрахунки макроекономічних показників, використовуючи різні методи; 

аналізувати економічні явища; робити обґрунтовані припущення про 

перспективний розвиток економіки; користуватися різноманітними 

інформаційними джерелами. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Фахове вступне випробування (у формі тестування) оцінюється за 200-

бальною шкалою.  

Тест складається із 30 питань з дисципліни «Бухгалтерський облік», 

«Мікроекономіка» та «Макроекономіка».  

На виконання тесту відведено одну астрономічну годину (90 хвилин) 

Мінімальна кількість балів для подальшої участі в конкурсному відборі 

повинна складати 100 балів.  

Відсутність відповіді або неправильна відповідь оцінюється в 0 балів. 

Кожна правильна відповідь оцінюється відповідно до таблиці: 
№ питання К-ть балів 

І. «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК »  

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

ІІ «МІКРОЕКОНОМІКА»  

1 5 

2 5 

3 5 

4 5 

5 5 

6 5 

7 5 

8 5 

9 5 

10 5 

ІІІ «МАКРОЕКОНОМІКА»  

1 5 

2 5 



 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

1. Значення бухгалтерського обліку в управлінні діяльністю 

підприємства 

Значення бухгалтерського обліку в системі управління в умовах 

ринкових відносин. Організаційні основи бухгалтерського обліку в Україні. 

Нормативно – правове регулювання обліку в Україні. Адаптація 

національного рахівництва України до ринкових відносин і вимог 

міжнародних стандартів. Вимоги до обліку. Порівнянність показників 

обліку з показниками плану. Точність і об’єктивність даних обліку. Повнота 

обліку. Економічність і раціональність обліку. Вимірники, що 

використовуються в обліку, їх особливості. Основні принципи побудови 

бухгалтерського обліку. Види обліку, їх характеристика і взаємозв’язок. 

2. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 

Характеристика предмету бухгалтерського обліку. Поняття об’єктів 

бухгалтерського обліку. Загальне розуміння методу бухгалтерського обліку. 

Метод бухгалтерського обліку як спосіб пізнання кількісних та якісних 

сторін об’єктів обліку в динаміці. Елементи методу бухгалтерського обліку. 

Господарські засоби, їх функціональне призначення і характер 

використання. Джерела утворення господарських засобів. Джерела 

залучених коштів. Джерела власних засобів. Класифікація господарських 

засобів та джерела їх утворення. Господарські процеси як об’єкти 

бухгалтерського обліку. 

3. Методичний прийом балансового узагальнення в 

бухгалтерському обліку. 

Балансове узагальнення та звітне відображення об’єктів 

бухгалтерського обліку. Методичний прийом балансового узагальнення у 

бухгалтерському обліку. Загальнонаукові методи: діалектичний, історичний 

та системний підходи, метод індукції і дедукції. Метод хронологічного і 

систематичного спостереження. Метод вимірювання господарських засобів і 

процесів. Реєстрація та класифікація даних з метою їх систематизації. Метод 

узагальнення інформації з метою звітності. 

4. Баланс підприємства, типи змін статей 

Поняття бухгалтерського балансу, його будова. Форма і структура 

балансу. Актив балансу: зміст розділів і статей. Пасив балансу: зміст 

3 5 

4 5 

5 5 

6 5 

7 5 

8 5 

9 5 

10 5 



розділів і статей. Типи змін статей балансу. Особливості балансових побудов 

у різних суб’єктів господарювання та особливості звітного узагальнення. 

Основні закономірності балансу під впливом господарських операцій. 

Зв'язок статей балансу з бухгалтерськими рахунками. Використання балансу 

в управлінні процесами відтворення. 

5. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та побудова. 

Сутність оборотів і сальдо рахунків 

Рахунки бухгалтерського обліку, їх будова та призначення. Система 

рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація. Класифікація рахунків 

по відношенню до балансу. Класифікація рахунків за призначенням і 

структурою. Сутність позабалансових рахунків. Характеристика активних, 

пасивних і активно – пасивних рахунків. Сутність оборотів і сальдо 

рахунків, логіко – математичні моделі відображення оборотів і сальдо по 

рахунках. Порядок розрахунку оборотів і сальдо на рахунках. Перевірка 

правильності записів на рахунках бухгалтерського обліку. Способи і техніка 

запису на рахунках бухгалтерського обліку. Хронологічний і систематичний 

запис на рахунках. 

6. Система рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація. 

Синтетичні, аналітичні рахунки та субрахунки. 

Рахунки синтетичного та аналітичного обліку, їх суть, призначення і 

взаємозв’язок. Відображення облікової інформації на рахунках обліку. 

Дискусійні питання ведення синтетичного та аналітичного обліку. Поняття 

про субрахунки. Будова синтетичних, аналітичних рахунків та субрахунків. 

План рахунків бухгалтерського обліку. Зміст розділів Плану рахунків, 

призначення окремих рахунків та їх характеристика. 

7. Подвійний запис операцій на рахунках, його методологічна 

основа. 

Подвійний запис операцій на рахунках, його суть та методологічна 

основа. Техніка запису господарських операцій на рахунках обліку. 

Кореспонденція рахунків в бухгалтерському обліку. Застосування 

бухгалтерських проводок в обліковій практиці. Простий та складний 

бухгалтерський запис. Помилки в бухгалтерських записах та способи їх 

виявлення і виправлення. 

8. Документування господарських операцій як методичний 

прийом бухгалтерського обліку. 

Документування господарських операцій як методичний прийом 

бухгалтерського обліку. Документи як носії первинної облікової інформації 

та їх класифікація. Організація документообігу. Класифікація 

бухгалтерських документів. Порядок ведення документації підприємства. 

Реквізити документів. Вимоги до змісту і оформлення. Документооборот і 

його організація. Графік документообороту. Організація вилучення та 



утилізації документів. Порядок зберігання первинних документів. 

Документування в умовах комп’ютеризації обліку. Поточні та постійні 

архіви для зберігання документів. Терміни зберігання документів у 

постійному архіві. Порядок передачі документів до державного архіву на 

безстрокове зберігання. 

9. Методичні прийоми інвентаризації, оформлення її 

результатів та відображення у бухгалтерському обліку. 

Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку. Значення 

інвентаризації, її місце, задачі та функції, які вона виконує в системі 

бухгалтерського обліку. Методичні прийоми інвентаризації, оформлення її 

результатів та відображення у бухгалтерському обліку. Класифікація 

інвентаризацій. Види інвентаризації. Поняття перманентної інвентаризації. 

Строки проведення інвентаризації. Методика проведення інвентаризації. 

Відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації. 

10. Загальна характеристика обліку процесів кругообігу засобів 

підприємства. Облік процесу постачання. 

Загальна характеристика обліку процесів кругообігу засобів 

підприємства. Оцінка господарських засобів в бухгалтерському обліку, її 

значення та принципи. Калькуляція як засіб групування затрат, їх вимірники 

і визначення собівартості продукції на підприємстві. Економічні основи 

побудови основних господарських процесів підприємства. Кількісні та 

якісні показники обліку основних господарських процесів і їх вплив на 

результати господарської діяльності. Облік процесу постачання. Схема 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку основних операцій з 

постачання. Облік надходження та оцінка виробничих запасів у поточному 

бухгалтерському обліку і балансі. 

11. Облік процесу виробництва продукції. Класифікація затрат на 

виробництво. 

Поняття та необхідність обліку виробництва продукції на підприємстві. 

Облік процесу виробництва продукції. Визначення та класифікація 

витратвиробництва продукції. Схема обліку процесу виробництва продукції 

з застосуванням рахунків класів 8 і 9. Рахунки синтетичного обліку процесу 

виробництва. Основні первинні документи при відображенні витрат. Роль 

калькулювання собівартості продукції. Класифікація методів обліку 

витрат на виробництво продукції. Склад виробничої собівартості продукції. 

Визначення фактичної собівартості випущеної готової продукції. 

12. Облік процесу реалізації продукції. Визначення фінансового 

результату від реалізації продукції. 

Сутність процесу реалізації. Облікові завдання процесу реалізації 

продукції, робіт і послуг. Дві оцінки обсягу реалізованої продукції: 

собівартість реалізації і ціна реалізованої продукції. Система рахунків 



обліку процесу реалізації. Облік процесу реалізації продукції. Визначення 

фінансового результату від реалізації продукції. Схема відображення 

доходів та витрат підприємства на рахунках бухгалтерського обліку. 

13. Сутність оцінки як методичного прийому бухгалтерського 

обліку. 

Сутність оцінки як методичного прийому бухгалтерського обліку. 

Оцінка активів підприємства. Система елементів методу бухгалтерського 

обліку у взаємозв'язку з етапами облікового процесу. Оцінювання об’єктів 

бухгалтерського обліку. Методи та види оцінки господарських засобів 

підприємства на дату: придбання, вибуття, складання фінансової звітності, 

переоцінки. Оцінка вартості господарських засобів. Оцінка вартості джерел 

утворення господарських засобів підприємства. Класифікація методів 

оцінки облікової інформації. 

14. Облікові методи оцінок запасів підприємства. 

Оцінювання як спосіб грошового вимірювання об’єктів 

бухгалтерського обліку. Завдання обліку оцінки запасів та їх класифікація. 

Облікові методи оцінок запасів підприємства. Визнання та первинна оцінка 

запасів. Оцінка вибуття запасів. Метод ідентифікованої собівартості, 

середньозваженої собівартості, ФІФО, нормативних затрат, ціни продажу. 

Документальне оформлення надходження і витрачання запасів. Контроль 

збереження і використання матеріальних цінностей. 

15. Види калькуляції. Поняття об'єктів обліку витрат, об'єктів 

калькулювання собівартості і калькуляційних одиниць. 

Калькулювання як метод обчислення собівартості продукції. Види 

калькуляції. Поняття об’єктів обліку витрат, об’єктів калькулювання 

собівартості і калькуляційних одиниць. Поняття про методи калькулювання 

при різних системах обліку виробничих витрат. Методи калькулювання 

собівартості продукції. Групування витрат за калькуляційними статтями та 

економічними елементами. Елементи системи калькулювання собівартості 

продукції. 

16. Облікові регістри у системі бухгалтерського обліку. 

Облікові регістри у системі бухгалтерського обліку: їх суть, види і 

форми. Хронологічні облікові регістри. Систематичні облікові регістри. 

Комбіновані облікові регістри. Характеристика облікових регістрів за 

призначенням і обсягом змісту. Регістри синтетичного, аналітичного 

обліку та комбіновані. Двосторонні та багатогранні облікові регістри. 

Шахові облікові регістри. Методика та техніка облікової реєстрації. Методи 

виправлення бухгалтерських записів. Класифікація регістрів 

бухгалтерського обліку. 



17. Сутність форми бухгалтерського обліку. 

Сутність форми бухгалтерського обліку. Історичний розвиток форм 

бухгалтерського обліку. Сучасні форми бухгалтерського обліку. Схема 

побудови контрольної відомості. Схема журнальної форми бухгалтерського 

обліку. Структура журналів та відомостей до них. Переваги та недоліки 

журнальної форми бухгалтерського обліку. Комп’ютерна (автоматизована) 

форма бухгалтерського обліку. Моделі організаційної побудови 

комп’ютерної форми обліку. Меморіально-ордерна та спрощена форми 

обліку. 

18. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку. 

Гармонізація бухгалтерського обліку в умовах трансформаційної 

економіки. Стандартизація бухгалтерського обліку як процес застосування 

єдиних принципів обліку. Моделі бухгалтерського обліку. Міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку. Національні Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку. Система національних рахунків. Регулювання 

бухгалтерського обліку і звітності. Міжнародні організації зі стандартизації 

бухгалтерського обліку і звітності. Міжнародний досвід стандартизації та 

його вплив на формування інституту бухгалтерського обліку в Україні. 

19. Бухгалтерська (фінансова ) звітність на підприємстві: 

сутність та призначення. 

Призначення та класифікація звітності. Користувачі звітності та їх 

інформаційні потреби. Внутрішні та зовнішні користувачі. Мета, якісні 

характеристики бухгалтерської звітності. Організація складання звітності. 

Порядок подання та оприлюднення бухгалтерської звітності. Законодавче і 

нормативно-правове забезпечення звітності та мета її складання. Види та 

склад звітності підприємства. Елементи фінансової звітності. Принципи 

підготовки фінансової звітності та розкриття інформації. Узгодженості 

плану рахунків зі статтями активу і пасиву звіту про фінансовий стан, 

техніка заповнення форми звіту про фінансовий стан. Порівняльний аналіз 

форм фінансової звітності з формами аналогічних звітів за МСБО. 

Перелік питань для підготовки до фахового вступного випробування: 

1. Загальна характеристика та особливості бухгалтерського обліку. 

2. Основні законодавчо – нормативні документи, які 

визначають порядок організації бухгалтерського обліку на 

підприємствах України. 

3. Основні принципи ведення бухгалтерського обліку. 

4. Характеристика предмета та метода бухгалтерського обліку. 
5. Завдання, функції та вимоги до ведення бухгалтерського 

обліку. 

6.  6.Поняття та види господарського обліку. 

7. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку. 

8. Вимоги до змісту та оформлення документів. 



9. Характеристика документообігу на підприємстві. 

10. Поняття та класифікація облікових регістрів. 

11. Форми бухгалтерського обліку та їх характеристика. 

12. Журнальна форма ведення бухгалтерського обліку. 

13. Узагальнення даних поточного обліку. 

14. Зміст та призначення оборотних відомостей. 
15. Способи виправлення помилкових записів у документах 

та облікових регістрах 

16. Охарактеризувати виправлення помилок в 

регістрах бухгалтерського обліку методом «сторно». 

17. Охарактеризувати виправлення помилок в 

регістрах бухгалтерського обліку «коректурним 

способом». 

18. Охарактеризувати виправлення помилок в 

регістрах бухгалтерського обліку способом 

«додаткового запису». 

19. Методичний прийом балансового узагальнення в 

бухгалтерському обліку. 

20. Метод обліку як спосіб пізнання кількісних та якісних 

сторін об’єктів обліку в динаміці. 

21. Призначення бухгалтерських рахунків. 

22. Значення і ознаки класифікації рахунків. 
23. Класифікація рахунків за економічним змістом. 

24. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. 

25. Характеристика активних та пасивних рахунків. 

26. Подвійний запис на рахунках. Кореспонденція 

рахунків. 27.Визначення оборотів і залишку на рахунках. 

27. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємозв’язок. 

28. Склад та структура бухгалтерського 

балансу. 

30.Зміст та характеристика активу балансу. 

31. Зміст та характеристика пасиву балансу. 

32. Зв'язок між рахунками і балансом. 
33. Вплив господарських операцій на стан балансу. Типи балансових 

змін. 

34. Класифікація джерел формування активів 

підприємства.Оцінка як система вартісного 

виміру. 36.Основні принципи облікових 

оцінок, їх суть. 

37. Бухгалтерський облік господарських процесів та їх результати. 

38. Бухгалтерський облік процесу постачання запасів на 

підприємство. 

39. Облік надходження запасів на підприємство. 

40. Методи розподілу транспортно – заготівельних витрат, їх облік. 



41. Методи оцінки вибуття запасів. 

42. Розкрити документальне оформлення господарських 

операцій з руху малоцінних та швидкозношуваних предметів та 

їх облік. 

43. Порядок документування господарських операцій з руху 

основних засобів та їх облік. 

44. Бухгалтерський облік процесу виробництва. 
45. Характеристика елементів витрат. 

46. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку: поняття, 

значення,види. 

47. Облік та склад виробничої собівартості готової продукції. 

48. Облік загальновиробничих витрат, їх диференціація та розподіл. 

49. Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків. 

50. Формування витрат операційної діяльності. 

51. Відображення доходів у системі бухгалтерських рахунків. 

52. Бухгалтерський облік процесу реалізації і формування 

фінансових 

результатів. 

53. Узгодження рахунків доходів і витрат. 
54. Бухгалтерський облік доходів та фінансових результатів 

від реалізації товарів, робіт, послуг. 

55. Вимоги до фінансової звітності та її 

види. 56.Визначення доходу у фінансовій 

звітності. 

57. Інвентаризація, її значення та види. 
58. Методичні прийоми інвентаризації , оформлення її результатів 

та відображення у бухгалтерському обліку. 

59. Значення бухгалтерського обліку в управлінні та 

контролі. 60.Характеристика автоматизації бухгалтерського 

обліку на 

підприємстві. 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА» 

1. Предмет і метод мікроекономіки. 

Мікроекономіка в системі економічних наук. Предмет, суб’єкти та 

об’єкти мікроекономіки. Основні поняття та припущення 

мікроекономічного аналізу. Загальна характеристика ринкових структур. 

Загальні та специфічні методи мікроекономічних досліджень. Методологія 

мікроекономічного аналізу в ринкових умовах господарювання . 

2. Теорія граничної корисностів та поведінка споживача. 

Ординалістська теорія поведінки споживача. 

Мета споживача у кардиналістській моделі. Кардиналістська функція 

корисності. Перший закон Госсена. Криві ізокорисності. Мета споживача в 



ординалістській моделі. Ординалістська функція корисності. Криві 

байдужості та їх властивості. Гранична норма заміни благ. Альтернативна 

вартість. Обмеженість ресурсів та необхідність споживчого вибору благ. 

3. Аналіз поведінки споживача. 

Реакція споживача на зміну цін товарів, лінія “ціна – споживання”, 

побудова кривої індивідуального попиту споживача. Реакція споживача на 

зміну його доходу, лінія “дохід – споживання”, поняття “повноцінних” і 

“неповноцінних” благ, крива Енгеля, функції Торнквіста. Розкладання 

сукупної зміни обсягу попиту на дві складові: ефект доходу та ефект 

заміщення; парадокс Гіффена. Формування ринкового попиту як суми 

індивідуальних попитів, поняття про надлишок споживача. Споживчі 

можливості покупця при ефекті заміни та ефекті доходу. Взаємодія ефектів 

заміни та доходу. 

 4. Ринкова система: попит і пропозиція. 

Загальна характеристика ринкових змін. Аналіз попиту: попит, обсяг 

попиту, закон попиту, функція попиту, чинники попиту. Аналіз пропозиції: 

пропозиція, обсяг пропозиції, закон пропозиції, функція пропозиції, 

чинники пропозиції. Ринкова рівновага: утворення ринкової ціни та її роль. 

Моделі ринкової рівноваги. Формування ринкової рівноваги в умовах 

нестабільної економіки. 

5. Теорія граничних продуктів та макроекономічна модель 

фірми 

Виробнича функція як параметрична модель технологічного процесу. 

Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта та її властивості. 

Поняття ізокости. Рівновага виробника та оптимальна комбінація ресурсів. 

Виробництво з одним змінним фактором. Розширення виробництва та ефект 

масштабу у довгостроковому періоді. Постійна, спадна та зростаюча віддача 

від масштабу. Вимірювання прибутку: економічна та бухгалтерська 

концепції. Оптимальна комбінація факторів виробництва в умовах 

конкурентного середовища. 

6. Витрати виробництва. 

Витрати виробництва - вартість факторів виробництва. Витрати 

виробництва у короткостроковому періоді. Постійні та змінні витрати. 

Поняття сукупних, середніх та граничних витрат. Середні та граничні 

витрати фірми у довгостроковому періоді. Взаємозв’язок витрат у 

короткостроковому та довгостроковому періодах. 

7. Ринок досконалої конкуренції. 

Базові моделі ринкових структур. Критерії розмежування ринкових 

структур. Ознаки та умови ринку досконалої конкуренції. Досконало 

конкурентна фірма та умови її функціонування. Умови максимізації 

прибутку: порівняння абсолютних та граничних величин. Рівновага 



конкурентної фірми в короткостроковому періоді. Пропозиція конкурентної 

фірми в короткостроковому періоді. Рівновага на ринку досконалої 

конкуренції у довгостроковому періоді. Умови довгострокової рівноваги. 

Необхідність та можливості формування ринку досконалої конкуренції в 

Україні. 

8. Монопольний ринок. 

Ринок чистої монополії та його характеристика. Ціноутворення на 

монопольному ринку. Визначення монополістом ціни та обсягу 

виробництва: графічний та алгебраїчний аналіз. Монополія і монопольна 

влада. Джерела монопольної влади. Показники виміру монопольної влади. 

Поняття цінової дискримінації. Економічні та соціальні наслідки діяльності 

монополій. 

9. Ринок монополістичної конкуренції. 

Ознаки та умови функціонування ринку монополістичної конкуренції. 

Короткострокова та довгострокова рівновага фірми і галузі в умовах 

монополістичної конкуренції. Передумови та напрями розвитку нецінової 

конкуренції в Україні. 

10. Олігополістична структура ринку. 

Олігополія, її сутність та основні ознаки. Стратегічна поведінка 

фірм на олігополістичному ринку. Цінова війна та її наслідки в умовах 

олігополії. Модель Курно. Модель рівноваги. Модель Бертрана, рівновага в 

умовах олігополії. Модель олігополістичного ціноутворення „лідерство у 

цінах”. 

11. Ринок факторів виробництва. 

Загальна характеристика та особливості ринку виробничих ресурсів. 

Попит на ресурси. Праця як фактор виробництва. Попит на працю та 

пропозиція праці. Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Капітал як 

фактор виробництва. Ринок природних ресурсів (землі). Особливості землі 

як фактору виробництва. Характерні особливості розвитку ринку 

виробничих ресурсів в Україні. 

12. Економічна ефективність діяльності та добробут 

суспільства. 

Суспільні блага та їх особливості. Держава в мікроекономічній теорії: 

зовнішні ефекти та суспільні блага. Випадки неефективності ринку. 

Зовнішні ефекти (екстерналії). Теорема Коуза. Ресурси зростання 

економічної ефективності діяльності та добробуту суспільства. 

Перелік питань для підготовки до фахового вступного 

випробування: 

1. Формування індивідуального і ринкового попиту. 
2. Теоретичні та практичні аспекти використання еластичності 



попиту та пропозиції для збільшення доходу виробника. 

3. Ординалістська теорія раціонального вибору споживача. 

4. Кардиналістська теорія раціонального вибору споживача. 

5. Мікроекономічна модель підприємства. 

6. Виробництво в довгостроковому періоді: ефект масштабу. 
7. Підприємство як центр прийняття рішень. 

8. Ціноутворення в мікроекономіці. 
9. Мікроекономічні підходи до купівлі та використання 

економічних ресурсів. 

10. Обґрунтування оптимальних розмірів

 підприємства: мікроекономічний аспект. 

11. Порівняльна характеристика досконалої конкуренції та монополії. 

12. Граничні величини та їх використання в мікроекономіці. 
13. Короткострокова та довгострокова рівновага фірми на 

товарному ринку. 

14. Короткострокова та довгострокова рівновага фірми на ринках 

економічних ресурсів. 

15. Кооперована поведінка фірм в умовах олігополії. 

16. Некооперована поведінка фірм в умовах олігополії. 

17. Використання монопольної влади монополією. 

18. Соціально-економічні наслідки діяльності монополії та їх 

державне регулювання. 

19. Рівновага на ринку праці з недосконалою 

конкуренцією. 20.Державне регулювання економіки на 

мікрорівні. 

21.Пропозиція фірми і галузі в умовах досконалої 

конкуренції. 22.Ціноутворення на ринку капіталу. 

23. Попит і пропозиція капіталу та аналіз інвестиційних рішень. 
24. Ринок землі та його особливості. 

25. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні 

блага. 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІКА» 

Тема 1. Макроекономіка як наука про національну економіку. 

Об’єкт і предмет макроекономіки. Місце макроекономіки в системі 

економічних наук. Економічна система як об'єкт макроекономіки. Суб'єкти 

економіки. Механізм функціонування економіки як предмет 

макроекономіки. Позитивна і нормативна функції макроекономіки. 

Макроекономіка як економічна політика. Методологія макроекономіки. 

Моделювання як основний метод макроекономічного аналізу. Припущення, 

екзогенні та ендогенні змінні макроекономічних моделей. Запаси і потоки як 

два види кількісних змінних. Становлення та розвиток макроекономіки. 

Етапи становлення і розвитку макроекономіки. Роль макроекономіки в житті 



суспільства. Макроекономіка та економічна політика. Ефективність 

економіки як головне завдання макроекономіки. 

 

2. Макроекономічні показники в системі національних 

рахунків. 

Система національних рахунків (СНР). Основні макроекономічні 

показники. Система національних рахунків як нормативна база 

макроекономічного рахівництва. Методологічні принципи побудови 

системи національних рахунків. Основні категорії системи національних 

рахунків: інституціональні одиниці, сектори, рахунки, економічні операції. 

Методи розрахунку ВВП. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт 

(ВВП). Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого використання, 

розподільчий. Валовий національний дохід та валовий національний дохід 

наявний. Макроекономічні показники на чистій основі. Номінальний та 

реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Індекс цін (дефлятор ВВП). 

Інфліювання та дефліювання ВВП. Визначення зміни реального ВВП при 

стабільних цінах та в умовах інфляції. Похідні показники СНР та 

взаємозв’язок між ними. Чистий внутрішній продукт. Національний дохід. 

Особистий дохід. Доходи кінцевого споживання. Фактори впливу на 

формування ВВП в Україні. 

3. Ринок праці. 

Поняття ринку праці. Чинники попиту та пропозиції на ринку праці. 

Ринок праці та механізм його функціонування. Попит, пропозиція і 

рівновага на ринку праці. Особливості функціонування ринку праці в 

Україні. Рівноваги на ринку праці: неокласичний та кейнсіанський підходи. 

Класична теорія ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці. Теорія 

гнучкого ринку праці. Поняття та форми прояву зайнятості. Ефективна 

зайнятість. Фактична зайнятість. Економічно активне населення. Стандартна 

зайнятість. Часткова зайнятість. Самозайнятість. Випадкова зайнятість. 

Тимчасова зайнятість. Безробіття: поняття, причини виникнення та види. 

Класична концепція безробіття. Кейнсіанська концепція безробіття. 

Фрикційне, структурне і циклічне безробіття. Закон Оукена. Наслідки 

безробіття. Стимулювальна політика як метод зменшення безробіття та її 

інфляційні наслідки. Крива Філліпса про зв'язок між інфляцією і безробіттям 

в короткостроковому і довгостроковому періодах. Висновки кривої Філліпса 

для політики зайнятості. Державна політика зайнятості. Державне 

регулювання зайнятості в Україні. Державні програми сприяння зайнятості 

населення. 

4. Товарний ринок. 

Сукупний попит як функція від ціни. Крива сукупного попиту. Закон 

сукупного попиту та його фактори. Крива сукупного попиту. Цінові 

чинники сукупного попиту. Нецінові чинники сукупного попиту та їх вплив 



на його криву. Сукупна пропозиція. Нецінові чинники сукупної пропозиції. 

Класична модель сукупної пропозиції і виробнича функція. Крива сукупної 

пропозиції в довгостроковому періоді. Кейнсіанська модель сукупної 

пропозиції. Крива сукупної пропозиції в короткостроковому періоді. Зміна 

цін і реального ВВП на різних ділянках короткострокової кривої сукупної 

пропозиції. Нецінові чинники сукупної пропозиції. Макроекономічна 

рівновага у моделі «AD – AS». Довгострокова та короткострокова рівновага. 

Порушення подвійної рівноваги сукупним попитом та механізм її 

відновлення. Порушення подвійної рівноваги між сукупною пропозицією та 

механізм її відновлення. Чинники розвитку національного товарного ринку. 

5. Грошовий ринок. 

Пропозиція грошей. Грошовий мультиплікатор. Грошова пропозиція 

та грошові агрегати. Графік грошової пропозиції. Ефект грошового 

мультиплікатора. Попит на гроші, його види. Попит на гроші для угод, 

попит на гроші як активи та їх графічна інтерпретація. Модель грошового 

ринку. Порушення та відновлення рівноваги на грошовому ринку. Механізм 

функціонування національного грошового ринку. 

6. Інфляційний механізм. 

Поняття інфляції. Циклічна природа інфляції. Темп інфляції та його 

обчислення. Види інфляції залежно від її темпів. Інфляція попиту та 

інфляція витрат, очікувана та неочікувана інфляція. Наслідки інфляції. 

Інфляційний податок. Стагфляція. Антиінфляційна політика: форми та 

методи. Взаємозв’язок інфляції і безробіття. Крива Філіпса.. Стимулювальна 

політика як метод зменшення безробіття та її інфляційні наслідки. Крива 

Філіпса про зв'язок між інфляцією і безробіттям в короткостроковому і 

довгостроковому періодах. Висновки кривої Філіпса для політики 

зайнятості. Державні програми сприяння зайнятості населення. Основні 

соціально-економічні наслідки інфляції. 

7. Споживання домогосподарств, заощадження, інвестиції. 

Доходи домогосподарств і споживання. Функція споживання. 

Споживання як функція наявного доходу. Функція споживання. Графік 

споживання та заощадження. Кейнсіанська концепція споживання. 

Психологічний закон Кейнса. Графік споживання та заощадження. Середня 

схильність до споживання та заощадження. Гранична схильність до 

споживання та заощадження. Ініційоване споживання. Функція споживання 

з урахуванням фактора часу. Теорії споживання. Міжчасовий вибір 

споживача І.Фішера, теорія життєвого циклу Ф.Модільяні і теорія 

перманентного доходу М. Фрідмена. Автономне споживання та 

чинники, які на нього впливають. 



8. Приватні інвестиції, їх вплив на національну економіку. 

Сутність та види інвестицій. Інвестиційні функції: кейнсіанська, 

класична. Функція інвестицій у житлове будівництво. Функція інвестицій у 

запаси. Модель «заощадження – інвестиції» і макроекономічна рівновага. 

Заощадження і інвестиції. Класичний підхід до урівноваження заощаджень з 

інвестиціями. Кейнсіанський механізм урівноваження заощаджень з 

інвестиціями. Структура заощаджень та їх трансформація в інвестиції. Роль 

інвестицій в економіці. Відсоткова ставка як чинник інвестиційного попиту. 

Номінальна та реальна відсоткові ставки. Податок на прибуток і чиста 

прибутковість інвестицій. Крива сукупного попиту на інвестиції. Чинники 

автономних інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту. 

Державна інвестиційна політика та її вплив на розвиток національної 

економіки. 

9. Сукупні витрати і ВВП. 

Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Сукупні видатки і рівноважний 

ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу «видатки - випуск». 

Фактичні та заплановані видатки. Модель «кейнсіанський хрест». 

Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення - ін'єкції». Система 

вилучень та ін'єкцій в економічному кругообігу. Приватні заощадження - 

інвестиції як спрощена модель економічної рівноваги. Мультиплікатор 

витрат. Сутність і кількісна визначеність мультиплікатора витрат. Механізм 

мультиплікації автономних витрат. Графічний аналіз ефекту 

мультиплікатора. Сукупні витрати і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як 

наслідок дефіциту сукупних видатків. Графічна та математична 

інтерпретація рецесійного розриву. Інфляційний розрив як наслідок 

надмірних сукупних видатків. Графічна та математична інтерпретація 

інфляційного розриву. Приватні заощадження - інвестиції як спрощена 

модель економічної рівноваги. 

10. Економічна динаміка та економічне зростання. 

Сутність, типи і вимір економічної динаміки. Фактор економічного 

зростання. Виробнича функція. Трансформація виробничих факторів у 

продукт. Внесок окремих факторів у економічне зростання. Сучасні моделі 

прогнозування економічного зростання. Модель економічного зростання 

Солоу. Основні передумови моделі. Вплив запасу капіталу на економічне 

зростання. Стійкий рівень капіталоозброєності. Золоте правило 

нагромадження як критерій максимізації рівня споживання. Вплив приросту 

населення на економічне зростання. Висновки моделі Солоу. Залишок 

Солоу. Економічне зростання на основі моделі «АD - АS» і кривої 

виробничих можливостей. Економічні цикли. Циклічність як форма 

економічного розвитку. Сутність та структура економічного циклу. Види 

економічних циклів. Індикатори циклічних коливань. Графічний та 

вербальний аналіз фаз економічного циклу. Вплив науково-технічного 

прогресу на економічне зростання. 



11. Держава в системі макроекономічного регулювання. 

Економічні функції держави. Особливості макроекономічного 

регулювання в Україні. Теорії державного регулювання ринковою 

економікою. Кейнсіанська теорія як теоретична база державного 

регулювання економіки. Вплив держави на економічний кругообіг. Вплив 

держави на економічну рівновагу. Фіскальна політика держави. Види 

фіскальної політики. Дискреційна фіскальна політика. Стимулювальна та 

стримувальна фіскальна політика. Граничний коефіцієнт податків і 

складний мультиплікатор видатків. Мультиплікатор податків. 

Мультиплікатор збалансованого бюджету. Крива Лаффера про залежність 

між податковими ставками і податковими надходженнями до бюджету. 

Фіскальна політика та державний бюджет. Вплив фіскальної політики та 

циклічних коливань на державний бюджет. Фактичне, потенційне та 

циклічне бюджетне сальдо. Монетарна політика. Цілі та інструменти 

монетарної політики, її передатний механізм. Кількісне рівняння як 

концептуальна основа монетаристської теорії. Передатний механізм 

монетарної політики. Основні методи монетарної політики. Інструменти 

державного регулювання економікою. 

12. Зовнішньоекономічна діяльність. 

Зовнішньоторговельна діяльність і макроекономічна політика у 

відкритій економіці .Основні теорії міжнародної торгівлі. Торговельна 

політика, чистий експорт і ВВП. Рівноважний обсяг виробництва і доходу у 

відкритій економіці. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. 

Чистий експорт як компонент сукупних видатків. Гранична схильність до 

імпорту та складний мультиплікатор видатків. Мультиплікативний вплив 

чистого експорту на ВВП. Чинники чистого експорту. Модель Манделла – 

Флемінга як теорія сукупного попиту у відкритій економіці. Рівновага 

товарного, грошового та зовнішнього ринків, Модель Манделла – Флемінга 

для малої відкритої економіки. Передумови побудови моделі Манделла – 

Флемінга. Рівноважна модель Манделла – Флемінга для відкритої 

економіки. Порівняльний аналіз грошово-

кредитної, фіскальної та зовнішньоторговельної політики при 

плаваючому і фіксованому обмінному курсах. Поняття і структура 

платіжного балансу. Платіжний баланс. Рахунок поточних операцій та його 

складові. Рахунок капітальних операцій та його зміст. Сутність та роль 

автономної статті «Помилки та упущення». Резервні активи як регулююча 

стаття платіжного балансу. Модель платіжного балансу. Валютний курс. 

Форми котирування валютного курсу. Види валютного курсу залежно від 

режиму його формування. Основні форми та механізм 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Перелік питань для підготовки до фахового вступного 

випробування: 

1. Система національних рахунків, її основні методологічні 



принципи. 

2. Методика обчислення ВВП за виробничим методом, витратами 

та за доходами. 

3. Чистий внутрішній продукт і національний дохід. 
4. Особистий дохід та дохід кінцевого використання. 

5. Поняття ринку праці, його елементи 

6. Види ринків праці. Сегментація ринків праці. 

7. Теоретичні основи аналізу ринку праці 
8. Споживання і заощадження, їх функції. 

9. Середня та гранична схильність до споживання та 

заощадження. Недоходні фактори споживання та заощадження. 

10. Інвестиції: сутність та фактори, що впливають на їх величину. 
11. Витратні моделі економічної рівноваги. Моделі “витрати – 

випуск” та “вилучення – ін’єкції”. Мультиплікатор витрат. 

12. Рівноважний валовий внутрішній продукт в умовах неповної 

та повної зайнятості. 

13. Роль держави у ринковій економіці та її економічні функції. 
14. Класична теорія макроекономічного регулювання. 

15. Кейнсіанська теорія як теоретична основа державного 

регулювання економіки 

16. Дискреційна та автоматична фіскальна політика. 

17. Фіскальна політика і державний бюджет. 

18. Дефіцит державного бюджету та концепції його збалансування. 
19. Державний борг і його економічні наслідки. 

20. Грошовий ринок та його характеристика. 

21. Банківська система та грошовий мультиплікатор. 

22. Цілі та інструменти грошово-кредитної політики. 
23. Сутність, фактори і типи економічного зростання. 

24. Модель економічного зростання Харрода-Домара. 

25. Модель економічного зростання Р.Солоу. 
26. Рівноважний валовий внутрішній продукт в умовах неповної 

та повної зайнятості. 

27. Циклічний характер економічного розвитку. 

28. Безробіття: сутність, види та с соціально-економічні наслідки. 
29. Інфляція, її причини, види та наслідки. 

30. Зовнішньоторговельна діяльність і макроекономічна політика у 

відкритій економіці 
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