


ВСТУП 

 

Програма вступного випробування спеціальності 051 “Економіка” для 

здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі раніше здобутого 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти включає базові теми з 

макроекономіки.  

Макроекономіка забезпечує формування системи економічних знань, на 

яких базується сучасний макроаналіз; набуття навичок дослідження 

агрегованих показників економічного та соціального розвитку національної 

економіки завдяки використанню універсального інструментарію та 

макроекономічного моделювання. 

Для проведення вступного випробування основні питання тем, поданих у 

цій програмі, представлено у вигляді тестів. Питання тестів дозволяють 

перевірити знання вступників з проблематики, змісту і соціально-економічної 

спрямованості макроекономіки. Перевірка знань, передбачених даною 

програмою, дає достатні підстави для висновку про рівень підготовки 

вступника для вступу у Львівський торговельно-економічний університет на 

спеціальність 051 “Економіка” для здобуття першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

 

Тема 1. Макроекономіка як наука 

Предмет макроекономіки. Національні макроекономічні системи як 

об’єкт макроекономічної теорії. Конкурентні, змішані, адміністративні і 

традиційні макроекономічні системи. Виробничі, ринкові, фінансові і грошові 

макроекономічні системи. Макроекономічні суб’єкти та їх взаємодія. Основні 

макроекономічні протиріччя. Структура і функції макроекономіки. Принципи 

структуризації макроекономіки. Історична і функціональна структуризація 

макроекономіки. Функції макроекономіки. Гносеологічна (пізнавальна), 

практична, методологічна, ідеологічна і виховна функції макроекономіки. 

Особливості методу макроекономіки. Методи та принципи макроекономічних 

досліджень. Абстрактні і агреговані дослідження. Графічні і економетричні 

методи дослідження макроекономічних процесів. Нормативні і позитивні 

методи дослідження макроекономічних процесів. Теоретичне обґрунтування 

економічної політики. Макроекономічне прогнозування та планування. 

Історичні етапи становлення і розвитку макроекономічної теорії. Класичний, 

пост класичний і сучасний (кейнсіанський) етапи становлення і розвитку 

макроекономічної теорії. Становлення і розвиток макроекономічної теорії в 

Україні. Основні макроекономічні теорії сучасної світової думки. 

 

 

 



Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків 

Поняття національної виробничої системи і її основні ознаки. Еволюція 

вчень про економічний кругообіг. Схема кругообороту національного 

виробництва. Поняття національної виробничої системи. Основні потоки 

національного виробництва. Абстрактна схема кругообороту національного 

виробництва. Роль фінансових посередників в економічному кругообігу. 

Модель кругообігу з включенням зовнішньоекономічного сектора. Система 

національних рахунків (СНР) як нормативна база макроекономічного 

рахівництва. Становлення системи національного рахівництва в перехідних 

економіках і в Україні. Основні категорії системи національних рахунків: 

додана вартість, інституційні одиниці, сектори, операції, рахунки. Переваги та 

обмеження СНР. Проблеми впровадження СНР в Україні. Основні 

макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний рівень 

цін, зайнятість. Валовий національний продукт (ВНП) та валовий внутрішній 

продукт (ВВП). Методи визначення обсягів національного виробництва. 

Ринковий і адміністративний метод визначення обсягів національного 

виробництва. Визначення обсягів національного виробництва за витратами 

споживачів і доходами виробників. Методи обчислення ВВП виробничий, 

кінцевого використання, розподільчий. Визначення ВВП Інститутом 

статистики ООН. Подвійний рахунок та його виключення. Динаміка ВВП в 

Україні та в перехідних економіках. Номінальний та реальний ВВП. 

Інфлювання та дефлювання ВВП. Темп зростання та темп приросту реального 

ВВП. Похідні показники обсягів національного виробництва. Чистий 

національний продукт і методи його виміру. Національний дохід і методи його 

виміру. Особистий дохід до і після сплати податків і методи його виміру. 

Особливості визначення похідних показників національного виробництва в 

перехідних економіках і в Україні. ВВП та суспільний добробут. Зростання 

вільного часу. Покращення якісних характеристик продукції. ВВП та 

навколишнє середовище. Тіньова економіка. Чистий економічний добробут. 

 

Тема 3. Ринок праці 

Зайнятість як макроекономічна проблема. Основні напрямки 

макроекономічного аналізу зайнятості. Ринок робочої сили. Фактори, які 

визначають сучасний стан ринку робочої сили. Ринок робочої сили та 

самозайнятість: кількісні та якісні співвідношення. Суб’єкти ринку робочої 

сили. Тенденції трансформації ринку робочої сили. Повна та часткова 

зайнятість. Взаємодія сукупного попиту та пропозиції в умовах повної 

зайнятості. Рівень безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, 

циклічне. Природний рівень безробіття. Закон Оукена та втрати від циклічного 

безробіття. Емпірична закономірність кривої Філіпса. Крива Філіпса в контексті 

соціальної політики. Державна політика зайнятості. Основні методи та засоби 

державного регулювання зайнятості. Політика попиту та пропозиції у 

регулюванні ринку праці: переваги та ефективність. Причини та наслідки 

нерівномірного розподілу доходів. Засоби зменшення нерівності у розподілі 



доходів. Система соціального захисту громадян в умовах ринку. Основні 

принципи соціального захисту населення. 

 

Тема 4. Товарний ринок 

Поняття і структура товарного ринку. Національний ринок як система 

зв’язків між сукупним покупцем і сукупним продавцем товарів і послуг. 

Сукупний попит і сукупна пропозиція як функціональні підсистеми 

національного ринку. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її основні 

властивості. Цінові чинники сукупного попиту. Нецінові чинники сукупного 

попиту та їх вплив на його криву. Формування обсягів сукупного попиту в 

перехідних економіках і в Україні. Сукупна пропозиція. Залежність між рівнем 

сукупних цін і обсягами сукупної пропозиції в умовах неповної, умовно повної 

та повної зайнятості ресурсів (кейнсіанська, пост класична і сучасна модель). 

Крива сукупної пропозиції в короткостроковому періоді. Довгострокова крива 

сукупної пропозиції. Цінові фактори, що впливають на сукупну пропозицію: 

зміна процентної ставки, зміна рівня цін. Нецінові фактори, що впливають на 

сукупну пропозицію: зміни цін на ресурси, продуктивності праці, правових 

норм. Нецінові фактори впливу на обсяги сукупної пропозиції в перехідних 

економіках і в Україні. Сучасні теорії сукупної пропозиції. Рівновага сукупного 

попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін та рівноважний обсяг 

виробництва. Три варіанти макрорівноваги. Формування рівноважних сукупних 

обсягів виробництва і рівноважних сукупних цін в перехідних економіках і в 

Україні. Короткострокова та довгострокова рівновага. Збурення сукупного 

попиту та механізм відновлення рівноваги. Збурення сукупної пропозиції та 

механізм відновлення рівноваги. Мультиплікатор у моделі АD-АS.  

 

Тема 5. Грошовий ринок 

Грошовий ринок та його структура. Модель грошового ринку. Грошовий 

ринок у вузькій і широкій інтерпретації. Ринок власне грошей. Ринок фінансів. 

Ринок валют. Грошова пропозиція та фактори, що її визначають. Пропозиція 

готівкових та депозитних грошей. Способи вимірювання пропозиції грошей. 

Грошова маса. Грошові агрегати М1, М2, М3, М4, М5. Грошова база. Графік 

грошової пропозиції. Особливості формування пропозиції грошей в Україні. 

Депозитний та грошовий мультиплікатори. Пропозиція грошей і бюджетне 

обмеження уряду. Структура і принципи формування попиту на гроші. Попит 

на гроші з боку товарів і послуг (попит на гроші для поточних угод). Попит на 

гроші з боку фінансових активів (попит на гроші для майбутніх угод). 

Відсоткова ставка і величина попиту на гроші з боку товарів і послуг. Графік 

попиту на гроші з боку товарів і послуг. Характер залежності між ставкою 

відсотка і попитом на гроші збоку фінансових активів. Крива попиту на гроші з 

боку фінансових активів і її властивості. Загальний попит на гроші і принципи 

його формування. Крива загального попиту на гроші і фактори її зміщення. 

Формування попиту на гроші в Україні. Грошовий ринок і формування 

рівноважної ставки відсотка. Графічна ілюстрація формування і зміни 

рівноважної ставки відсотка. Динаміка рівноважної ставки відсотка. Вплив 



підвищення реальних доходів на рівень процентної ставки. Процентна ставка та 

попит на інвестиції. Операції Центрального банку і грошова база. Операції на 

відкритому ринку, політика облікової ставки, політика мінімальних банківських 

резервів. Обов’язкові та надлишкові резерви. Норма обов’язкових резервів. 

Комерційні банки та грошова пропозиція. Основні функції комерційних банків. 

Механізм створення грошей комерційними банками. Регулювання грошової 

маси в умовах дворівневої банківської системи. Кейнсіанська та 

монетаристська концепції грошової політики. Кейнсіанська теорія переваг 

ліквідності. Монетаристська теорія як теоретична база монетарної політики. 

Кількісне рівняння як концептуальна основа монетаристської теорії. Методи 

регулювання грошової пропозиції національним банком. Державне 

регулювання грошової пропозиції і економічний цикл. Ефективність 

державного регулювання грошової пропозиції. Типи грошово-кредитної 

політики держави. Державне регулювання грошової пропозиції і його вплив на 

рівноважні ціни і рівноважні обсяги виробництва. Інтерпретація кредитно-

грошового регулювання в альтернативних школах економічної теорії. Грошово-

кредитне регулювання в альтернативних школах економічної теорії. Грошово-

кредитне регулювання в умовах низької чутливості ставки відсотка до зміни 

попиту на гроші і високої чутливості інвестицій до зміни ставки відсотка. 

Грошово-кредитне регулювання в умовах нестабільної (коливної) швидкості 

обігу грошей (кейнсіанська інтерпретація). Грошово-кредитне регулювання в 

умовах слабкої дії ефекту витіснення приватних інвестицій (кейнсіанська 

інтерпретація). Грошово-кредитне регулювання в змішаних економіках 

(монетарна інтерпретація). Схема грошово-кредитного регулювання в умовах 

раціональних очікувань. НБУ та грошово-кредитна політика в Україні. 

Причини нестабільності грошово-кредитної системи. Заходи щодо стабілізації 

грошово-кредитної системи в транзитивних економіках. Основні напрямки та 

проблеми банківської реформи в Україні. 

 

Тема 6. Інфляційний механізм 

Інфляція: сутність, причини та види. Методи вимірювання та типи 

інфляції. Монетарні та немонетарні фактори інфляції. Відкрита та прихована 

інфляція. Інфляція попиту та інфляція пропозиції. Інфляційний та дефляційний 

розриви. Інфляційні очікування. Структурна інфляція. Стагфляція. Дефіцити 

державних бюджетів та інфляція. Джерела покриття дефіциту державного 

бюджету. Інфляційний податок та сеньйораж. Крива Лаффера для інфляційного 

податку. Інфляція та динаміка реальної процентної ставки. Принцип Фішера. 

Передбачувана та непередбачувана інфляція. Соціально-економічні наслідки 

інфляції. Антиінфляційна політика держави та її роль у стабілізації економіки. 

Дилеми антиінфляційної політики. Економічна динаміка гіперінфляції. 

Гіперінфляція та її вплив на інвестиційний комплекс. Стабілізаційна політика 

подолання інфляції. 

 

Тема 7. Споживання домогосподарств 

Фактори формування сукупного попиту на споживчі товари. Споживання 



і заощадження. Графік споживання. Графік заощадження. Рівновага з точки 

зору домогосподарств. Економічні параметри рівнів споживання і 

заощадження. Середня схильність до споживання. Середня схильність до 

заощадження. Гранична схильність до споживання. Гранична схильність до 

заощадження. Функція споживання. Функція заощадження. Фактори зміни 

сукупного попиту на споживчі товари: багатство, рівень цін, очікування, 

заборгованість споживачів, податки. 

 

Тема 8. Приватні інвестиції 

Фактори формування сукупного попиту на інвестиційні товари. Інвестиції 

в основний капітал. Інвестиції у житлове будівництво. Інвестиції у запаси. 

Ринково-орієнтований інвестиційний процес. Банківсько-орієнтований 

інвестиційний процес. Програмно-орієнтований інвестиційний процес. 

Корпоративно-орієнтований інвестиційний процес. Директивно-керований 

інвестиційний процес. Показник Тобіна. Функція інвестицій. Чинники, що 

гальмують інвестування в перехідних економіках. Очікувана норма чистого 

прибутку і ставка відсотка на основні фактори формування сукупного попиту 

на інвестиційні товари. Шкала попиту на інвестиції. Крива попиту на 

інвестиції. Фактори зміни сукупного попиту на інвестиційні товари: витрати на 

придбання, експлуатацію та обслуговування устаткування; податки на 

підприємця; технічний прогрес; наявний основний капітал; сподівання. 

Зміщення графіка попиту на інвестиції під впливом недоходних (витратних) 

факторів. Фактори нестабільності сукупного попиту на інвестиції: тривалість 

строку служби; нерегулярність інвестицій; мінливість поточних прибутків; 

мінливість очікування. Графік коливань обсягів інвестицій. Інвестиційні хвилі. 

 

Тема 9. Сукупні витрати і ВВП 

Методи формування рівноважного ЧНП. Поняття стабільного і 

нестабільного національного ринку. Методи формування рівноважного ЧНП в 

закритій і приватній економіці. Метод “сукупні витрати-сукупні обсяги 

виробництва”. Графік формування рівноважного ЧНП за методом “сукупні 

витрати-сукупні обсяги виробництва”. Метод “вилучення-ін’єкції”. Вплив 

інвестицій на коливання рівноважного ЧНП. Мультиплікатор. Ефект 

мультиплікатора. Простий і складний мультиплікатор. Супермультиплікатор. 

Парадокс ощадливості і його графічна ілюстрація. Співвідношення 

рівноважного і потенційного обсягу ЧНП. Рецесійний розрив у приватних 

витратах. Інфляційний розрив у приватних витратах. Реальний і номінальний 

ЧНП. Вплив чистого експорту на коливання рівноважного ЧНП у відкритій і 

приватній економіці. Сукупні витрати у відкритій економіці. Чистий експорт. 

Фактори формування чистого експорту. Зміна обсягів національного доходу в 

країнах експорту національних товарів; зміна тарифної політики; зміна курсу 

національної валюти (девальвація і ревальвація). Коливання рівноважного 

обсягу ЧНП під впливом зміни графіка чистого експорту. Побудова кривої 

сукупного попиту на основі кейнсіанської моделі “витрати-випуск”. Вплив 

ефекту багатства, відсоткової ставки, ефекту імпортних закупівель на сукупні 



витрати. Перехід від кейнсіанського графіка “витрати-випуск” до графіка 

“сукупний попит-сукупна пропозиція”. Зміна обсягів сукупних витрат і 

сукупного попиту під впливом нецінових факторів. Зміна реального і 

номінального рівноважного ЧНП.  

 

Тема 10. Економічна динаміка 

Поняття, фактори і типи економічного зростання. Сутність економічного 

зростання. Фактори, що забезпечують економічне зростання. Екстенсивне та 

інтенсивне економічне зростання. Високі, низькі та нульові темпи економічного 

зростання. Передумови та характерні риси сучасного економічного зростання. 

Сукупний попит, випадкові коливання та економічне зростання. Приріст 

населення як фактор економічного зростання. Стійке зростання 

капіталоозброєності при зростання населення. Технічний прогрес. Стійке 

зростання капіталоозброєності при технічному прогресі. Ефективність праці. 

Сучасні тенденції економічного зростання та рівні продуктивності. Вимір 

економічного зростання. Джерела зростання реального доходу. Емпірична 

оцінка джерел зростання. Методи розрахунку джерел 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. 

Висновки моделі Солоу. Теорії державного регулювання економічного 

зростання. Моделювання економічного зростання Економічне зростання на 

основі моделі AD-AS і кривої виробничих можливостей. Спрощені моделі 

рівноважного зростання економіки. Рівноважне зростання без технічного 

прогресу: неокласичні моделі та посткейнсіанські моделі. 

 

Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання 

Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання 

економіки. Передумови виникнення кейнсіанської теорії. Критика 

кейнсіанцями класичного положення про невтручання держави в економіку. 

Основні положення кейнсіанської теорії про вплив держави на економіку. 

Держава в економічному кругообігу. Модель економічного кругообігу в умовах 

змішаної економіки. Відносини держави з іншими суб’єктами економічного 

кругообігу Вплив держави на економічний кругообіг. Вплив держави на 

економічну рівновагу. Чисті податки і трансформація функції споживання. 

Модель економічної рівноваги за методом “видатки-випуск”. Державні та 

національні заощадження. Модель економічної рівноваги за методом 

“вилучення-ін’єкції” на базі сукупних і приватних інвестицій. 

 

Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність 

Інтернаціональне виробництво: поняття та закономірності його розвитку. 

Світова система рахунків: поняття і структура. Методи виміру обсягів світового 

виробництва. Економічні коливання і економічні цикли в світовій економіці та 

проблеми її стабілізації. Світовий ринок товарів. Типи світових товарних 

ринків. Попит, пропозиція і ціна на світових товарних ринках. Сучасна 



торговельна політика. Світовий ринок ресурсів. Ринок капіталу. Ринок 

трудових ресурсів. Ринок валютних ресурсів. Валютний ринок: механізм 

функціонування та тенденції розвитку. Валютні курси і фактори їх формування. 

Валютне регулювання в сучасних умовах. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

 

1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : підруч. : 

у 2 кн. / за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. 

– Львів : Апріорі, 2017. – Кн. 1. – 567 с. 

2. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підруч. / В. Д. Базилевич ; 4-те 

вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2018. – 743 c. 

3. Башнянин Г. І. Економічні ринкові системи: методологічні 

проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 

402 с. 

4. Башнянин Г. І. Макроекономічна теорія : навч. посіб. / За ред. Г. І. 

Башнянина, О. О. Перепьолкіної. – 4-тє вид. перероб. і допов. – Львів : “Новий 

Світ-2000”, 2019. – 456 с. 

5. Економічна теорія (історія економіки та економічної думки, 

політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : у 2-х ч. : Ч. 2 : 

Мікроекономіка, макроекономіка : навч. посіб. ; за ред. М. М. Теліщука. ‒ 

Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. – 544 с. 

6. Макаренко М. Макроекономіка : підруч. / М. І. Макаренко, Т. О. 

Семененко, Ю. М. Петрушенко ; 2-ге вид., перероб. – Суми : Сумський 

державний університет, 2021. – 307 с. 

7. Макроекономіка : навч. посіб. / за заг. проф. Г. П. Пасемко. – Харків 

: ХНАУ, 2020. – 197 с. 

8. Макроекономіка : навч. посіб. / за ред. проф. С. І. Архієреєва – 

Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2019. – 216 с. 

9. Макроекономіка: базовий електронний текст лекцій / уклад. : 

Малий І. Й., Радіонова І. Ф., Куценко Т. Ф. та ін. – Київ : КНЕУ, 2017. – 200 с. 

10. Мацелюх Н. П. Економічна теорія: політична економія, 

мікроекономіка, макроекономіка : навч. посіб. / Н. П. Мацелюх, І. А. 

Максименко, В. В. Мартиненко та ін. ; 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ : 

Видавничий центр “Кафедра”, 2017. – 220 с. 

11. Панчишин С. Макроекономіка : навч. посіб. ; 4 вид., вирпав. та доп. 

/ С. Панчишин. – Львів : Апріорі, 2022. – 524 с. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Кожен екзаменаційний білет містить 20 тестових завдань, що включають 

матеріал програми вступного випробування.  

Тестові завдання всіх екзаменаційних білетів є однакового рівня 

складності. Запитання кожного блоку містять матеріал всіх розділів тем 

програми.  



Тестові завдання складено у вигляді запитань. Під кожним завданням є 4 

варіанти відповідей, які позначені відповідними цифрами, а саме: «1», «2», «3», 

«4», із яких лише одна відповідь правильна.  

Кожний абітурієнт на вступному випробуванні, крім тестового завдання, 

отримує бланк талону відповідей. Абітурієнт у цьому талоні в порожній 

клітинці, що є навпроти номеру завдання повинен вписати відповідь у вигляді 

цифри під якою є, на думку абітурієнта, правильна відповідь.  

Абітурієнти повинні бути максимально уважними записуючи відповіді, 

щоб не помилитися клітинкою і не записати відповідь в іншу клітинку. 

Категорично заборонено робити будь-які виправлення в заповнених клітинках 

талона відповідей. Виправлені відповіді у будь-якому випадку вважаються 

недійсними і не зараховуються абітурієнту не залежно від їх правильності.  

Не дозволяється перекреслювати, писати олівцем та пізніше обводити 

чорнилом, двічі обводити ту саму цифру чорнилом, стирати написане гумкою, 

тощо.  

Не дозволяється залишати незаповненими клітинки відповідей. У такому 

випадку абітурієнт повинен ставити в клітинці прочерк.  

Не дозволяється робити абітурієнтам позначки чи будь-які записи на 

полях талона відповідей.  

Відповідальність за дотримання правил заповнення талона покладається 

на абітурієнта.  

У всіх випадках порушення таких правил абітурієнт має, на вимогу члена 

Приймальної комісії, присутнього в аудиторії під час тестування, поставити 

свій підпис у тій клітинці, або тому місці талона, де екзаменатор вбачає 

порушення. Підпис засвічує або відмову від відповіді, або факт недотримання 

правил заповнення талона абітурієнтом. Якщо порушення виявлені в кількох 

місцях талону чи в кількох клітинках, то підпис абітурієнта потрібно поставити 

біля кожної клітинки чи місця талону.  

Правильні відповіді на кожне запитання екзаменаційного білета 

оцінюються 5 (п’ятьма) балами.  

Таким чином, максимальна кількість балів, що може отримати абітурієнт 

на вступному випробуванні за тестовою технологією становить 100 балів.  

Для отримання результатів вступного випробування абітурієнта заповнені 

і перевірені талони передаються працівникам групи інформаційного 

забезпечення роботи Приймальної комісії для внесення відповідей абітурієнтів і 

оцінювання їх відповідно до кодів відповідей, внесених у комп’ютер. За 

підсумками обробки талонів абітурієнтів роздруковується відомість результатів 

тестування, у якій у рейтинговому порядку проставляються набрані 

абітурієнтами бали і яка передається Голові приймальної комісії на 

затвердження. Правильність введення варіантів відповідей із талонів, 

заповнених і підтверджених особистими підписами абітурієнтів, перевіряється 

двома працівниками групи інформаційного забезпечення роботи Приймальної 

комісії, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, проведеного 

керівником цієї групи.  



 


