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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень 
Галузь знань – 05  Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність – 051 Економіка 
Освітня програма –  Економічна кібернетика  
Загальний обсяг дисципліни –  5 кредитів ЄКТС. 

Статус дисципліни – обов’язкова. 
Інститут (факультет)– навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій. 
Кафедра – економіки та менеджменту. 

Курс – 1; семестр – 2; вид підсумкового контролю – екзамен. 
Мова навчання – українська. 
Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: дослідницький метод, евристичний метод, інтерактивні методи, кейс-
метод, метод, метод моделювання, пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний 
метод, аналітико-синтетичний метод, метод e-learning. 

Форми навчання: денна (дистанційна) 
Лінк на дисципліну: http://dspu.edu.ua/ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/mikroekonomika.rar. 
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Денна 1 2 150/5 50 26 – 24 - 100 – - + 

 

 
Викладач: канд. екон. наук, доц. Процишин Оксана Романівна, e-mail: 
oksana.romanivns@gmail.com, тел. 0979248394 
 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни  

 

Мета навчання:формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань 

щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів 

та альтернативних можливостей їх використання. 

Результати навчання. Студент зможе : 

1) знати та використовувати основні мікроекономічні поняття, терміни та категорії; 

механізми дії економічних законів; базові положення мікроекономічної теорії; методи 

мікроекономічного аналізу; закономірності функціонування мікроекономічних систем; 

2)  розуміти принципи індивідуалізму та раціоналізму за умов обмеженості ресурсів та 

повної інформованості при формуванні моделей поведінки мікроекономічних суб’єктів з 

http://dspu.edu.ua/ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/mikroekonomika.rar
mailto:oksana.romanivns@gmail.com


врахуванням різних умов конкуренції та невизначеності, принципи оптимізації рішень 

основних мікроекономічних суб’єктів (споживачів і фірм) у різних ринкових структурах;  

3) застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати; 

4) вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. 

 

Компетентності(як можна користуватися набутими знаннями та вміннями).  

Набуті знання та вміння дозволять: 

1) застосовувати функціональний, граничний,рівноваговий, економіко-математичні та інші 

методи мікроекономічного аналізу для прийняття економічних рішень мікросуб’єктами з 

метою досягнення власних цілей за умов нестаціонарного зовнішнього середовища та 

обмеженості ресурсів; 

2) виконувати економіко-математичні розрахунки, пов’язані з обґрунтуванням 

оптимальності рішень мікроекономічних системта їх інтерпретації щодо формування 

бажаного результату; 

3) використовувати статистичну та аналітичну інформацію про поведінку економічних 

агентів при дослідженні проблем функціонування та розвитку мікроекономічних систем; 

4) застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик мікроекономічних 

систем у різних ринкових структурахпри формуванні часткової та загальної економічної 

рівноваги, моделювати та аналізувати поведінку мікросуб’єктів за різних умов конкуренції 

та державного регулювання, враховуючи схильність до економічного ризику.  

Пререквізити дисципліни. Основою для вивчення є такі дисципліни: «Основи 

економічної теорії», «Вища математика». 

Постреквізити дисципліни.Набуті знання, вміння будуть використані прививченні 

дисциплін «Макроекономіка», «Економіка і фінанси підприємств», «Економіка праці та 

соціально-трудові відносини», «Моделювання економіки», виконанні індивідуальних 

дослідницьких завдань з даних дисциплін,підготовці та написаннікурсової та кваліфікаційної  

роботи.  

4. Програма дисципліни.  

Зміст основних розділів дисципліни.  

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА І ВИРОБНИКА 

 

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки 

Мікроекономіка як складова частина економічної теорії. Проблема обмеженості 

ресурсів та необхідність вибору. Поняття економічної ефективності. Модель і крива 

виробничих можливостей, їх основні функції в економічному аналізі. Альтернативна 

вартість економічного блага.  

Предмет мікроекономіки та його взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Етапи 

розвитку мікроекономіки. Маржиналізм. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на 

мікрорівні. Індивід. Домашнє господарство. Фірма. Держава. 

Методологія мікроекономіки. Теорії і моделі. Економічна модель. Економічні змінні: 

ендогенні та екзогенні. Ідеальне моделювання. Класи моделювання: знакове, інтуїтивне. 

Графіки: двомірні, тримірні. Типи мікроекономічних моделей: оптимізаційні, рівновагові. 

Функціональний аналіз. Статичний і динамічний види аналізу. Позитивний і нормативний 

підходи в мікроекономічному аналізі. Мікроекономічний інструментарій: графіки, лінійні та 

нелінійні залежності, математичне моделювання. 

Практичне значення вивчення мікроекономіки. Прийняття рішень фірмами, 

планування державної політики, складання умовних прогнозів. 

 

 

 

Тема 2. Теорія попиту та пропозиції 



Попит. Закон попиту, методи його представлення (економічний, алгебраїчний, 

графічний аналіз). Нецінові фактори попиту, їх вплив на криву попиту. Парадокс Гіффена. 

Функція ринкового попиту. Функціональний і нефункціональний попит. Сіткові зовнішні 

впливи. Ланцюговий ефект. Ефект снобізму. Ефект Веблена. Пропозиція: поняття, величина, 

фактори впливу (економічний, алгебраїчний, графічний аналіз). 

Взаємодія попиту та пропозиції. Виграш споживача та виграш виробника. Концепція 

формування рівновагової ціни. Дефіцит і надлишок. Рівновага у миттєвому, короткому і 

довгостроковому періоді. Павутино-подібна модель. Стійка та нестійка рівновага в 

павутиноподібній моделі та регулярні коливання навколо неї. Державне регулювання ринку. 

Політика фіксованих цін. Вплив податків і дотацій на ринкову рівновагу. Виграш споживача. 

Виграш виробника. 

Еластичність попиту і пропозиції. Цінова еластичність попиту. Вимірювання прямої 

еластичності попиту за ціною. Межі зміни коефіцієнта еластичності. Дугова еластичність. 

Фактори впливу на еластичність попиту. Використання еластичності для аналізу витрат 

споживача. Еластичність і зміни у валовому доході. Еластичність попиту за доходом. 

Перехресна еластичність попиту.Еластичність пропозиції. Фактори впливу. Показник 

еластичності пропозиції, його вимірювання. Практичне значення теорії еластичності. 

Розподіл податкового тягаря. 

 

Тема 3. Теорія поведінки споживача 

Корисність і уподобання в економічній теорії. Суверенітет і раціональність 

споживача. Смаки та уподобання споживача. Корисність. Кількісний (кардиналістський) 

підхід. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності. Процес споживання та 

динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Закон спадної граничної корисності 

економічного блага.Порядковий (ординалістський) підхід. Крива байдужості. Карта кривих 

байдужості. Властивості кривих байдужості. Умова транзитивності. Гранична норма 

заміщення. Бюджетне обмеження споживача. Поняття нахилу бюджетної лінії. Вплив зміни 

доходу споживача на положення бюджетної лінії. Зміна цін та її вплив на бюджет споживача.  

Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація. 

Максимізація корисності в межах бюджетного обмеження. Методи знаходження точки 

рівноваги. Внутрішня і кутові точки споживчого оптимуму. 

Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива „ціна-споживання”. Крива 

індивідуального попиту. Окремі випадки побудови цих кривих для взаємозамінних та для 

взаємодоповнюючих благ.  

Реакція споживача на зміну доходу. Крива „доход-споживання”. Функція попиту від 

доходу. Крива Енгеля. Окремі випадки: побудова цих кривих для взаємозамінних та для 

взаємодоповнюючих благ. Поняття звичайних благ та благ Гіффена. Функції Торнквіста. 

Ефект заміни та ефект доходу. Ефект доходу та заміщення за Дж.Хіксом. Ефект 

доходу та заміщення за Є.Слуцьким. Загальний ефект доходу та заміщення. Напрямок дії 

ефекту заміни, напрямок дії ефекту доходу.  

Прийняття рішень у ситуаціях з ризиком. Невизначеність та економічний ризик. 

Вимірювання ризику. Умови схильності та несхильності споживача до ризику. 

 

Тема 4. Теорія виробництва 

Виробництво. Фактори виробництва та їх класифікація. Технологія. Економічна та 

технологічна ефективність. Мотивація поведінки підприємства (фірми). Економічні періоди 

функціонування фірми та множина можливих комбінацій ресурсів. Миттєвий, 

короткостроковий та довгостроковий періоди функціонування підприємства (фірми). 

Виробнича функція як економічна модель технології, способи побудови виробничої 

функції (табличний, алгебраїчний, графічний). Загальні властивості виробничих 

функцій.Виробництво з одним змінним вхідним ресурсом (праця). Середня та гранична 

продуктивність. Закон спадної віддачі. Виробництво з двома змінними вхідними ресурсами. 

Взаємозаміна факторів. Ізокванти. Карти ізоквант. Гранична норма технічного заміщення. 



Граничний продукт. Взаємозамінність і взаємодоповнюваність ресурсів. Границі заміщення 

факторів. 

Розширення виробництва. Виробнича функція Кобба-Дугласа. Поняття однорідних та 

неоднорідних виробничих функцій. Ефект від масштабу виробництва. Позитивний ефект, 

негативний ефект. Еластичність випуску від масштабу.Теорема Вікселя-Джонсона. 

 

Тема 5. Теорія витрат 

Критерії формування виробництва. Витрати, їх класифікація. Економічні та 

бухгалтерські витрати. Явні та неявні витрати. Валовий дохід, середній дохід, граничний 

дохід. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства. Різні концепції прибутку. 

Прибуток: види, формування. Економічний та бухгалтерський прибуток. Нормальний 

прибуток. 

Витрати у короткостроковому періоді. Сукупні витрати. Фіксовані витрати. Змінні 

витрати. Середні сукупні витрати. Середні фіксовані та середні змінні витрати. Граничні 

витрати. Графічний аналіз особливостей взаємного розташування та закономірностей зміни 

кожного з видів витрат, точки мінімуму та їх взаємне розташування. Закон зростаючих 

граничних витрат.  

Особливості формування витрат у довгостроковому періоді. Криві сімейства середніх 

витрат у довгостроковому періоді. Ізокоста: означення, побудова, властивості. Карта ізокост.  

Оптимум виробника: вибір комбінації виробничих факторів з критеріями мінімізації 

витрат чи максимізації випуску. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна та економічна 

інтерпретації. 

Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми. Концепція мінімально 

ефективного розміру підприємства. 

 

Тема 6. Ринок досконалої конкуренції 

Ознаки досконалої конкуренції. Досконало конкурентна фірма та умови її 

функціонування. Ринковий попит та крива попиту на продукцію фірми за умов досконалої 

конкуренції. Граничний дохід та його співвідношення з лінією попиту на продукцію фірми. 

Умова максимізації прибутку. Моделі рівноваги фірми у короткостроковому періоді: 

TR – TC, MR – MC. Умова беззбитковості. Мінімазація витрат. Умова закриття.  

Короткострокова крива пропозиції конкурентної фірми. Пропозиції фірми і галузі. 

Вибір обсягу виробництва в довгостроковому періоді. Нульовий прибуток. 

Конкурентна рівновага в довгостроковому періоді. Галузева (ринкова) довгострокова крива 

пропозиції. Галузь із зростаючою вартістю. Галузь із незмінною вартістю. Галузь із спадною 

вартістю (виробництва). Пропозиція фірми і галузі у довгостроковому періоді. 

Ефективність ринку досконалої конкуренції.  

 

Тема 7. Монопольний ринок 

Ринок чистої монополії. Бар’єри вступу в галузь. Види монополій: відкриті, закриті, 

природні. Економічна та адміністративна монополія. Монопольна влада. Вимірювання 

монопольної влади. Індекс Лернера. Індекс Герфіндаля-Гіршмана. Джерела монопольної 

влади. Еластичність ринкового попиту. Монопсонія.  

Максимізація прибутку монопольними фірмами в короткостроковому періоді. 

Середня і гранична виручка монополіста. Рішення монополіста щодо випуску. Зміщення 

попиту. Довгострокова монопольна рівновага. 

 Ціноутворення в умовах монополії. Лімітуюче ціноутворення. Цінова дискримінація. 

Види цінової дискримінації: першого, другого і третього ступенів. Міжчасова цінова 

дискримінація та ціноутворення у пікові періоди. 

Ціна монопольної влади для суспільства. Трикутники Харбергера. Порівняльний 

аналіз досконалої конкуренції і монополії.Державне регулювання монопольної діяльності, 

антимонопольна політика. 

 

Тема 8. Ринок недосконалої конкуренції 



Монополістична конкуренція: особливості, поширення у світовому ринковому 

господарстві. Умови вступу до галузі.Короткострокова рівновага фірми за умов 

монополістичної конкуренції. Довгострокова рівновага фірми. Надлишкова потужність. 

Порівняльна характеристика монополістично-конкурентної рівноваги з конкурентною і 

монопольною рівновагою. Ефективність монополістичної конкуренції як структури 

ринку.Реклама за умов монополістичної конкуренції. Витрати реалізації, продажу та 

прибуток. Рівновага в довгостроковому періоді із задіяною рекламною діяльністю в умовах 

монополістичної конкуренції. 

Характерні риси й особливості олігополістичного ринку. Основні причини існування 

олігополії.Стратегії поведінки за олігополії. Рівновага за Дж. Нешем. Модель дуополій О. 

Курно. Криві реагування. Модель Штакельберга. Цінова конкуренція. Модель М.Бертрана. 

Лідерство в цінах. Теорія ігор. „Дилема ув’язнених”. Олігополістичні цінові війни та їх 

наслідки. Жорсткість цін і ламана крива попиту. Змова і картелі. Аналіз картельного 

ціноутворення. Ціноутворення за принципом „витрати плюс”. Олігополія та економічна 

ефективність. Науково-технічні прогрес за умов олігополії. Економічні наслідки олігополії. 

Державне регулювання олігополії. 

 

РОЗДІЛ 2. РИНКИ РЕСУРСІВ І ПРОБЛЕМИ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Тема 9. Похідний попит на ринках факторів виробництва 

Особливості ринку факторів виробництва. Поняття ціни факторів виробництва. Поточна 

ціна. Капітальна ціна. Похідний попит та принцип оплати факторів. Граничний доход від 

продажу продукту, виробленого за допомогою ресурсу. Вартісний граничний продукт та ціна 

фактора. Максимізація прибутку фірмою. Порівняння граничного доходу та граничних витрат 

товаровиробника при споживанні одного фактора виробництва.  

Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту.Крива попиту фірми на 

ресурс. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Ринковий попит на ресурс. 

Зміна обсягу попиту та попиту загалом. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва. 

Фактори еластичності попиту на ресурс.  

Монопольний похідний попит.Монопольний ринок продукту та ринок факторів виробництва.  

Правило оптимального співвідношення ресурсів. Взаємозв’язок ринків продукту та факторів 

виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит. 

 

Тема 10. Ринок праці 

Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів.Праця як фактор 

виробництва, її мобільність. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Формування 

індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю. Ринкова пропозиція праці на досконало 

конкурентному ринку. Пропозиція праці та рівень зарплати. Фактори впливу на ринкову 

(національну), галузеву, індивідуальну пропозицію праці. Ставки заробітної плати. Якість 

праці. Етапи зростання заробітної плати. Крива індивідуальної пропозиції праці. Еластичність 

пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. 

Обґрунтування вибору робітника щодо праці та відпочинку: інструментарій 

ординалістської теорії корисності. Робочий час і дозвілля. Гранична норма заміщення дозвілля 

доходом. Автономний доход. Реакція робітника на появу та зростання автономного доходу.  

Рівновага на ринку праці.Ринок праці з недосконалою конкуренцією.Дискримінація на 

ринках робочої сили. Роль профспілок на ринку праці. Мінімальна заробітна плата. 

Економічна рента.  

 

Тема 11. Ринки капіталу та природних ресурсів 

Капітал як фактор виробництва.Капітал як ресурс тривалого використання; форми капіталу. 

Капітал, інвестиції та міжчасові рішення в економіці. Відсоткова ставка. Ринок капіталу. 

Конкурентний ринок інвестиційних ресурсів. Попит конкурентної фірми на інвестиційні 

ресурси на конкурентному ринку. Міжчасовий вибір. 

Пропозиція заощаджень. Теорія міжчасового вибору. Міжчасові уподобання. Гранична 



норма часової переваги. Міжчасова бюджетна лінія. Побудова бюджетного обмеження для 

випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами. Оптимальний 

вибір. Схильність до заощаджень. Крива індивідуальної і ринкової пропозиції позичкових 

коштів. 

Інвестиційний попит фірми. Норма віддачі (прибутковості) інвестицій. Крива 

інвестиційного попиту фірми. Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. 

Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень доходності, прибуток на капітал. Майбутня 

цінність суми грошей. Ставка дисконтування. Поточна цінність. Чиста поточна цінність. 

Внутрішня норма віддачі. 

Конкурентний ринок позичкових коштів. Рівновага на ринку капіталу. Формування 

процентної ставки як рівноважної ціни капіталу. Основні чинники рівноваги. 

Особливості землі як фактора виробництва. Запас і обсяг потоку послуг природних 

ресурсів. Пропозиція землі. Попит на землю. Сільськогосподарський попит на землю. 

Несільськогосподарський попит на землю. Земельна рента. Диференціальна рента.  Ціна 

землі як запасу. Орендна плата. Функціонування ринку земельних ресурсів.  

 

Тема 12. Загальна економічна рівновага та ефективність 

Часткова рівновага. Аналіз загальної рівноваги. Стан загальної рівноваги. 

Ефективність розміщення (алокативна ефективність). Ефективність у виробництві 

окремої фірми, її умови. Ефективність у споживанні. Ефективність в обміні. Повна системна 

ефективність. Система рівнянь загальної рівноваги. 

Економіка обміну. Ефективність розподілу. Покращення за Парето. Діаграма (ящик) 

Еджворта. Умова ефективності (оптимальності за Парето) в обміні. Контрактна крива для 

обміну. Крива (межа) можливих корисностей. 

Ефективність (оптимальність за Парето) у виробництві. Діаграма Еджворта для 

виробництва. Умова ефективності та контрактна крива для виробництва. Крива та функція 

трансформації. Гранична норма трансформації. 

Ефективність розміщення ресурсів. Умова ефективного розміщення ресурсів. 

Суспільний добробут і справедливість. Економічна теорія добробуту. Максимізація 

суспільного добробуту. Критерії оцінки добробуту. Втрати ефективності, пов’язані з 

монополією. Загальна рівновага та податки. Квазиоптимум.  

 

Тема 13. Інституціональні аспекти ринкового господарства 

Неспроможності ринку. Функції держави в ринковій економіці. Причини державного 

втручання у роботу ринків.  

Зовнішні ефекти (екстерналії). Негативні екстерналії і ефективність. Позитивні 

екстерналії та неефективність, їх наслідки. Шляхи корекції неспроможності ринку. 

Стандарти та штрафи на шкідливі викиди. Інтерналізація зовнішніх ефектів. Теорема Коуза. 

Трансакційні витрати. Податок Пігу. Торгівля правами на забруднення.  

Суспільні блага. Ознаки суспільних благ. Колективне надання суспільного блага та 

виграш споживача. Попит на суспільне благо. 

Механізм забезпечення суспільними благами. Суспільний вибір в умовах прямої 

демократії. Модель медіанного виборця. Політична конкуренція.Суспільний вибір в умовах 

представницької демократії. Раціональне небачення. Групи з особливими інтересами. 

Лоббізм. Парадокс голосування. Лоґроллінґ. Бюрократія та проблеми формування 

конституційної економіки. Економіка бюрократії. Пошук політичної ренти. Політико-

економічний цикл. Модель Конституції Р. Хайєка. 

 

Тематика практичних занять.  

 

Розділ 1. Теорія поведінки споживача і виробника 

1. Механізм встановлення рівноваги попиту та пропозиції. 

2. Оптимізація вибору споживача та її аналіз. 

3. Часткова та ізоквантна варіація факторів виробництва. Оптимум товаровиробника. 



4. Вартість виробництва. 

5. Стратегії фірми за умов досконалої конкуренції. 

6. Теорія монополії. 

7. Моделі поведінки фірм за умов недосконалої конкуренції. 

Розділ 2. Ринки ресурсів і проблеми мікроекономічної політики 

8. Ринки факторів виробництва і утворення похідного попиту. 

9. Рівновага на ринку праці. 

10. Рівновага на ринках капіталу та природних ресурсів 

11. Загальна рівновага конкурентних ринків та ефективність у виробництві та обміні.  

12. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага. 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (далі ІНДЗ) необхідне для систематизації, 

закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни «Мікроекономіка». 

ІНДЗ дозволяє студентам опанувати необхідними практичними навичками при вирішенні 

конкретних практичних завдань, розвитку навичок самостійної роботи й оволодіння 

методикою ведення наукових досліджень, пов'язаних з темою ІНДЗ. 

ІНДЗ студенти виконують самостійно протягом вивчення дисципліни з проведенням 

консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального процесу. 

Вимоги до оформлення ІНДЗ. Обсяг індивідуального завдання включає від 5 до 12 

сторінок друкованого або написаного від руки (читабельним почерком) тексту. Якщо 

здійснюється комп’ютерний набір тексту, то рекомендований міжрядковий інтервал 1,5 (до 

тридцяти рядків на сторінці),  шрифт – TimesNewRoman 14.  

Структура індивідуального завдання складається зі вступу, результатів дослідження, 

висновків, списку використаних джерел.  

Захист індивідуального завдання повинен відбутися не пізніше останнього тижня 

теоретичного навчання у присутності студентів даної навчальної групи та викладачів 

дисципліни (лектора, асистента) у позааудиторний час. Усі присутні можуть задавати 

питання автору, виступати з приводу захисту. Для захисту індивідуального завдання 

студентові надається до 5 хвилин. 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 

1. Виконати розрахунки, побудувати графіки та проаналізувати еластичність попиту на 

прикладі трьох благ.  

2. Виконати розрахунки, побудувати графіки та проаналізувати еластичність пропозиції на 

прикладі трьох благ.  

3. Виконати розрахунки, побудувати графіки та проаналізувати вплив податків (субсидій) на 

формування ринкової рівноваги. 

4. Виконати розрахунки, побудувати графіки та проаналізувати поведінку фірми за умов 

досконалої конкуренції. 

5. Виконати розрахунки, побудувати графіки та проаналізувати поведінку фірми за умов 

монополії. 

6. Виконати розрахунки, побудувати графіки та проаналізувати ефективність споживача у 

моделі Еджворта. 

7. Виконати розрахунки, побудувати графіки та проаналізувати ефективність виробника у 

моделі Еджворта. 

8. Виконати розрахунки, побудувати графіки та обґрунтувати вибір індивіда на ринку 

ресурсів. 

9. Дати аналітичну оцінку механізмів інтерналізації зовнішніх ефектів в Україні.  

10. Дати аналітичну оцінку механізмів суспільного вибору щодо розподілу суспільних благ 

в Україні. 

 

Перелік питань для самостійного опрацювання: 

1.Діалектика як метод політичної економії.  



2.Основні ступені розвитку економічних систем.  

3.Економікс – наука про раціональне використання обмежених ресурсів. 

4. Концепції рівноваги за Л. Вальрасом та А. Маршаллом.  

5. Соціальні ефекти попиту.  

6. Опосередкований вплив уряду на рівновагу.  

7. Наслідки прямого втручання уряду у ринкове ціноутворення.  

8. Вплив спекуляції на стійкість ринкової рівноваги.  

9. Вплив зміни системи оподаткування, субсидій, квот тощо на положення бюджетної лінії.  

10.  Функція корисності Р. Стоуна.  

11. Парадокс К.Дж. Ерроу.  

12. Методи знаходження точки рівноваги. Метод оптимізації Лагранжа. 

13.  Вимірювання ризику.  

14. Методи зниження ризику.  

15. Ринки з асиметричною інформацією.  

16. Спекуляція і ризик.  

17. Ризик інвестиційних рішень. 

18.  Економічна природа фірми.  

19. Організаційні форми і функції фірми.  

20. Концепція Х-фактораХарвіЛейбенстайна.  

21. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. 

22.  Види ринкових структур та їх ознаки.  

23. Ефективність ринку досконалої конкуренції. 

24. Ізопрофіта та її властивості.  

25. Виробничий надлишок фірми. 

26.  Різновиди монополій.  

27. Монопсонія: джерела влади, ціна монопсонічної влади для суспільства.  

28. Вплив податку на монополіста.  

29. Види монопольного ціноутворення: двокомпонентний тариф, комплектування.  

30. Обсяг виробництва продукції фірмою, що володіє кількома заводами.  

31. Двостороння монополія. 

32.  Модель Ланкастера.  

33. Модель Гутенберга (двічі зламаної кривої попиту) та просторова модель. 

34. Монополістична конкуренція і економічна ефективність.  

35. Конкуренція на світових ринках.  

36. Стратегії ціноутворення на конкурентних ринках.  

37. Модель Хотеллінга.  

38. Критерії В. Феллнера.  

39. Ігрові стратегії олігополістів. 

40.  Монопсонія на ринку змінного ресурсу.  

41. Трансферний дохід і економічна рента. Квазірента.  

42. Проблеми оптимального використання ресурсів у довгостроковому ринковому періоді.  

43.  Дискримінація на ринках робочої сили.  

44. Роль профспілок на ринку праці.  

45. Диференціація ставок заробітної плати. 

46.  Вартість облігації.  

47. Історія земельної ренти.  

48. Теорія граничної продуктивності та вичерпність продукту. 

49.  Модель загальної рівноваги Ерроу – Дебре.  

50. Модель „економіки Робінзона Крузо”.  

51. Критерії ефективності Скітовського та Самуельсона.  

52. Форми суспільного добробуту.  

53. Ліберальний підхід.  

54.  Теорема неможливості Ерроу.  

55. Модель Е. Ліндала.  



56. Модель Ч. Тібу.  

57. Справедливість, ефективність і аналіз політичних рішень. 

 

5. Місце проведення занять (локація).  

ідент.конф. zoom 6936718071, код 7z4SEW 

6. Інформація про консультації. Консультація передекзаменаційна. 

7. Система оцінювання. 

Вид контролю–екзамен. 

Методи та форми контролю.  
Методи контролю знань студента включають: поточний та підсумковий контроль.  

Поточний контроль включає: усне та письмове опитування; захист індивідуального 

завдання; підсумкову контрольну роботу. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення аудиторних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи чи рівня засвоєння пройденого матеріалу. Форми проведення 

поточного контролю – усне та письмове опитування під час навчальних занять та виконання 

індивідуального завдання у позааудиторний час. Письмове опитування проводиться на 

аудиторних заняттях у формі самостійних робіт, підсумкової контрольної роботи.  

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену. 

Загальноуніверситетські критерії оцінювання та розподіл балів з дисципліни. 
Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом 

усного та письмового опитування, оцінки практичних умінь студентів визначати та 

розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та 

управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог. 

Розподіл балів між видами контролю здійснюється наступним чином: 

 

Види робіт 2 семестр  

Розділ 1 Розділ 2 Ваговий коефіцієнт 

Бали на практичних заняттях (4*12) 26 22 

0,6 

Самостійна робота (3*4) 6 6 

Індивідуальне завдання  10 

Підсумкова контрольна робота 15 15 

Всього балів з поточну успішність 100 

Екзамен 100 0,4 

Оцінювання усних та письмових відповідей на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Тобто студент повинен здобути 48 балів, відповідаючи 

усно та письмово на практичних заняттях і отримати не менше 12 оцінок від 0 до 4 балів за 

кожну відповідь на 12 заняттях. Якщо студент з поважних причин не зміг отримати 

відповідну кількість балів на практичних заняттях, то опрацьований матеріал він здає 

викладачеві в індивідуальному порядку. 

Самостійна робота – опрацьоване питання із запропонованого переліку – оцінюється у 

3 бали: розкриття питання повною мірою – 2 бали, вміння робити узагальнення та висновки – 

1 бал. Щоб отримати 12 балів (максимально), потрібно опрацювати 4 питання. 

Індивідуальне завдання оцінюється максимально у 10 балів, якщо здійснено на 

належному науково-методичному рівні аналіз проведених розрахунків із відповідним 

наочним їх представленням, зроблені самостійно висновки за результатами дослідження, 

робота написана грамотно, без технічних огріхів, при захисті студент дає ґрунтовні відповіді 

на всі поставлені запитання. Бали знімаються за неточності в розрахунках (за кожну 

неправильну математичну дію – по 0,5 бала), за неточності у графічному матеріалі (за кожну 

неточність – по 0,5 бала), недостатньо проведений аналіз (за кожне обґрунтування – по 1 

балу), неповні (за кожний неповний висновок – по 0,5 бала) та неправильні висновки (за 

кожний неправильний висновок – по 1 балу), неналежне оформлення (граматичні помилки, 

технічні огріхи: 5 помилок – 1 бал, 10 помилок – 2 бали тощо). За кожну недостатню 



відповідь на запитання під час захисту роботи знімається по 0,5 бала, а за відсутність 

відповіді – по 1балу за кожну відсутню відповідь.   
Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної 

роботи з ваговим коефіцієнтом 0,6. Екзамен проводиться в письмовій формі з оцінюванням 
за стобальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 0,4.  

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться у письмовій формі з 
оцінюванням за стобальною шкалою. 

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, 

національною і ЄКТС.  

 

 

 

8. Питання до екзамену (перелік питань).  

1. Предмет мікроекономіки та його взаємозв’язок з макроекономікою. 

2. Методологія мікроекономіки. 

3. Практичне застосування мікроекономіки. 

4. Обмеженість. Проблема вибору. Альтернативна вартість. Крива виробничих 

можливостей. 

5. Попит. Закон попиту. Детермінанти попиту. 

6. Пропозиція. Закон пропозиції. Детермінанти пропозиції. 

7.  Ринкова рівновага. 

8. Еластичність попиту: поняття, види, показники вимірювання, фактори впливу. 

9. Еластичність пропозиції: поняття, показник вимірювання, фактори впливу. 

10. Теорія поведінки споживача. 

11. Крива байдужості: поняття, властивості. 

12. Бюджетне обмеження: поняття, властивості. 

13. Рівновага споживача. 

14. Зміни ціни і попит. Крива індивідуального попиту. Ринковий попит. 

15. Зміни доходу і попит. Крива Енгеля. 

16. Ефект доходу і заміщення за Е.Слуцьким. 

17. Ефект доходу і заміщення за Дж.Хіксом. 

18. Теорія виробництва. Технологічна та економічне ефективність. 

19. Виробництво з одним змінним вхідним ресурсом. Закон спадної віддачі. 

20. Виробнича функція, її властивості.  

21. Ізокванта, її властивості, види.  

22. Ізокоста, її властивості. 

23. Виробництво з двома змінними вхідними ресурсами. Ефект масштабу. 

24. Умова мінімізації витрат. 

25. Витрати: поняття, види. 

26. Прибуток: поняття, види. 

27. Умова максимізації прибутку. 

28. Стратегії фірми в умовах досконалої конкуренції. 

29. Поведінка фірми в умовах монополістичної конкуренції. 

30. Реклама в умовах монополістичної конкуренції. 

31. Рівновага монопольної фірми  в короткостроковому і довгостроковому періоді.  

32. Види ціноутворення в умовах монопольної влади. 

33. Види цінової дискримінації. 

34. Модель дуополії Курно. 

35. Моделі поведінки фірм в умовах олігополії. 

36. Особливості ринку факторів виробництва. 

37. Досконала конкуренція на ринках ресурсів. 

38. Попит фірми, галузевий і ринковий попит на ресурси. 

39. Попит на ресурси в умовах різних типів ринку. 

40. Пропозиція праці та рівень зарплати. 

41. Модель міжчасового вибору.  



42. Рівновага на ринку капіталу.  

43. Рівновага на ринку землі. 

44. Ефективність в економіці обміну. 

45. Ефективність увиробництві. 

46. Ефективність розміщення ресурсів.  

47. Суспільний добробут і справедливість. 

48. Зовнішні ефекти: поняття, види, наслідки, способи регулювання. 

49. Суспільні блага: ознаки, формування попиту.   

50. Механізм забезпечення суспільними благами. 

 

9. Політика дисципліни (система вимог до здобувача освіти). Політика дисципліни 

ґрунтується на дотриманні принципів академічної доброчесності, зокрема недопущенні 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та 

підсумкового контролю. Студент повинен дотримуватися вимог «Кодексу академічної 

доброчесності Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» 

(http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/kodeks-ak.dob-ost.pdf) та «Антикорупційної 

програми Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» 

(http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/antykorupc.-programa-ddpu.pdf). 

Студент має виконати усі види навчальної роботи, передбачені робочою навчальною 

програмою. Пропущене практичне заняття студент має відпрацювати у вигляді виконання 

завдань з теми. 

 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси (основна та додаткова 

література, інтернет-ресурси). 

а) основна 

1. Аналітичнаекономіка: макроекономіка і мікроекономіка :підручник : у 2 кн. / С. М. 

Панчишин, П. І. Островерх, І. В. Грабинська та ін. ; за ред. С. М. Панчишина, П. І. 

Островерха. 4-те вид., виправл. та доп. Л. :Апріорі, 2020. Кн. 1: Вступ до макроекономіки. 

Макроекономіка. 648 с.  

2. Аналітичнаекономія: макроекономіка і мікроекономіка :підручник : у 2–х кн. / С. М. 

Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін. ; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. 

Кн. 2 :Мікроекономіка. 2-ге вид., виправл. і доповн. К.: Знання, 2014. 390 с 

3. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 

2008. 438 с.  

4. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання, 

2008. 679 с.  

5. Мікроекономічна теорія: навч. пос. / За ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина і к.е.н., доц. О.В. 

Щедрої. Львів: Новий Світ. 2000, 2007. 640 с.  

6. Мікроекономіка та макроекономіка: Підручн. для студентів екон. спец. закладів освіти / За 

ред. С. П. Будаговської. К.: Основи, 1998. 518 с.  

б)додаткова 

1. Ачкасов А. Є., Островський І. А., Тимофієва С. Б. Мікроекономіка: тренінг-розрахунок: 

навчальний посібник. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківська 

національна академія міського господарства. Харків: ХНАМГ, 2012. 247 с. 

2. Базілінська О.Я. Мікроекономіка: теорія і практика. К.: Вид дім „Києво-Могилянська 

академія”, 2007. 271 с. 

3. Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навч. посібник. К.: Центр 

навчальної літератури, 2008. 425 с.  

4. Процишин О. Р. Економічна теорія. Розділ 3. Мікроекономіка. Частина 2. Навчальний 

посібник: Методичні матеріали до семінарських/практичних занять та самостійної роботи 

студентів. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. 42 с. 

5. Процишин О. Р. Економічна теорія. Розділ 4. Мікроекономіка. Частина 3. Навчальний 

посібник: Методичні матеріали до семінарських/практичних занять та самостійної роботи 

студентів. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.. І. Франка, 2016. 73 с. 

http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/kodeks-ak.dob-ost.pdf
http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/antykorupc.-programa-ddpu.pdf


 

 


