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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна "Мікроекономіка" належить до нормативних дисциплін циклу
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, вивчення якої передбачено за освітньопрофесійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр на базі
молодшого спеціаліста.
Вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями та вміннями, достатніми для
забезпечення формування відповідного уявлення про те, що успіх будь-якої підприємницької
діяльності залежить не тільки від наявності стартового капіталу і підприємницького хисту, а й від
знання закономірностей функціонування мікросистеми. Важливим є те, що дисципліна дає
можливість поглибити уявлення про функціонування ринкової економіки на рівні окремих
господарських одиниць (індивідів, домашніх господарств, фірм, організацій), які прагнуть досягти
мети за умов обмеженості ресурсів та альтернативного їх використання.
Предмет навчальної дисципліни
Предметом “Мікроекономіки”, як складової економічної теорії, є вивчення раціональної
поведінки господарюючих суб’єктів на рівні мікросистем у ході виробництва, розподілу, обміну та
споживання.

Мета навчальної дисципліни
Опанування студентами необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує їм
можливість обґрунтування та здійснення правильного вибору, який роблять окремі економічні
одиниці, використовуючи обмежені економічні ресурси, з метою досягнення своїх цілей. Цілями
вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із проблемами функціонування мікросистеми та
оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх вирішення.
Основні завдання
-

поглиблене вивчення студентами всіх положень діючих економічних законів та механізм
застосування їх в практичній діяльності;
набуття студентами навичок і вмінь ефективного застосування мікроекономічного аналізу для
забезпечення прийняття відповідних економічних рішень на рівні господарюючих суб’єктів;
формування навичок прийняття управлінських рішень та складання фінансових документів;
підвищення економічної культури та ерудиції фахівців, оволодіння науковими ідеями та
практичними здобутками в цій сфері.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Нормативна навчальна дисципліна “Мікроекономіка” базується на вивченні навчальних
дисциплін таких як “Політична економія”, “Історія економіки і економічної думки” і є необхідною
для сприйняття подальших навчальних дисциплін “Макроекономіка”, “Економіка підприємств”, та
інших прикладних дисциплін.
Вимоги до знань і умінь
Вивчення курсу "Мікроекономіка" передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня
підготовки випускника, за якого він повинен:
а) знати
• предмет, систему об’єктивно існуючих законів та економічних категорій;
• систему принципів раціональної поведінки суб’єктів ринку;
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теорію прийняття мотивованих рішень виробниками та споживачами, враховуючи вимоги
економічних законів;
• способи застосування аналітичного та графічного аналізу
б) уміти
• використовувати набуті знання при тлумаченні поведінки суб’єктів ринку;
• орієнтуватися в системі об’єктивно існуючих ринкових законів;
• збирати фактичні дані, аналізувати й оцінювати їх допустимість, достовірність та достатність
для прийняття правильних рішень;
• самостійно здійснювати аналіз мотивів діяльності виробників і споживачів на ринку;
• збирати, досліджувати, перевіряти, оцінювати та використовувати статистичний матеріал;
• приймати обґрунтовані та законні рішення;
• організовувати виконання прийнятих рішень.
•

Опанування курсом
сформованості вмінь:

"Мікроекономіка"

повинно

Назва рівня
сформованості вміння

забезпечувати

необхідний

рівень

Зміст критерію рівня
сформованості вміння

1. Репродуктивний

Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою

2. Алгоритмічний

Вміння використовувати знання в практичній діяльності
при розв'язуванні типових ситуацій

3. Творчий

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання
для розв'язання нестандартних завдань та проблемних
ситуацій

Програма складена на 4 кред.
Форми контролю заліковий модуль, екзамен.
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Програмні компетентності та результати навчання
ОПП
Інформаційні
технології
в бізнесі

Загальні компетентності (ЗК)
ЗК3 − Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК4 − Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК11 − Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
СК3 − Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.
СК4 − Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і
змістовно інтерпретувати отримані результати.
СК6 − Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
Програмні результати навчання
ПР03 − Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікроекономіки.
ПР05 − Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами
державної влади).
ПР08 − Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
ПР10 − Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери,
розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.

Облік, аналіз та
фінансові
розслідування

Загальні компетентності (ЗК)
ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК03. Здатність працювати в команді.
ЗК04. Здатність працювати автономно.
ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів
Програмні результати навчання
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між
процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських
процесів
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Фінанси, митна
та податкова
справа

Загальні компетентності (ЗК)
ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10. Здатність працювати у команді.
ЗК12 Здатність працювати автономно.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію мікроекономічного
аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.
СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
Програмні результати навчання
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між
процесами та явищами на різних рівнях фінансової системи.
ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані
результати.
ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.
Публічне
Загальні компетентності (ЗК)
адміністрування ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
та управління
ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
бізнесом
ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
ФК2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.
ФК7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.
ФК10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.

Управління
персоналом в
органах
публічної влади

Програмні результати навчання
ПРН1. Використовувати базові знання з політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
ПР11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї
компетенції.
ПРН16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6. Здатність працювати в команді.
ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
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та бізнесструктурах

ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
ФК8. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.
ФК14. Здатність аналізувати та планувати показники з праці.
ФК20. Здатність описувати економічні, управлінські та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних
моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
Програмні результати навчання
ПРН8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
ПРН11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї
компетенції.
ПРН16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МІКРОЕКОНОМІКА”
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки.
Тема 2. Аналіз попиту і пропозиції.
Тема 3. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага.
Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача.
Тема 5. Ординалістська теорія поведінки споживача.
Тема 6. Моделювання поведінки споживача.
Тема 7. Мікроекономічна модель фірми.
Тема 8. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.
Тема 9. Витрати фірми, доходи та прибуток.
Тема 10. Ринок досконалої конкуренції.
Тема 11. Монопольний ринок.
Тема 12. Монополістична конкуренція та олігополія.
Тема 13. Ринок факторів виробництва.
Тема 14. Загальна ринкова рівновага та інституціональні аспекти
ринкового господарства.
3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МІКРОЕКОНОМІКА”
Мікроекономіка включає широкий спектр питань та проблем, зокрема теорії попиту та пропозиції,
теорії корисності та споживчого вибору, теорія виробництва, проблеми оптимізації обсягів
виробництва, витрат та доходів фірми. Одночасно мікроекономіка розглядає, поведінку ринкових
суб'єктів в умовах різних типів ринкових структур, проблеми споживання ресурсів та їх розподілу,
умови часткової і загальної рівноваги, а також проблеми загальної ефективності економічної системи.
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки
Передумови та причини виникнення мікроекономіки. Мікроекономіка як розділ економічної
теорії, її взаємозв’язок з макроекономікою. Етапи розвитку мікроекономіки як науки. Предмет
мікроекономіки, її суб’єкти та об’єкти. Основні поняття та припущення. Загальні та специфічні методи
мікроекономічних досліджень. Позитивна та нормативна мікроекономіка.
Тема 2. Аналіз попиту і пропозиції
Основи аналізу попиту. Попит і закон попиту. Крива або графік попиту. Нецінові фактори зміни в
попиті.
Основи аналізу пропозиції. Пропозиція і закон пропозиції. Крива або графік пропозиції. Нецінові
фактори зміни в пропозиції.
Суть цінової еластичності попиту та пропозиції, конкретні форми її вираження. Дугова
еластичність попиту і пропозиції: суть, типи, формула визначення. Точкова еластичність попиту і
пропозиції. Можливість різних варіантів розміщення характерних точок на кривих попиту і пропозиції
та визначення їх еластичності. Еластичність попиту і загальний дохід. Перехресна еластичність попиту.
Еластичність попиту за доходом. Практичне застосування теорії еластичності.
Тема 3. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага
Ринкові криві попиту і пропозиції як основа для визначення рівноважної ціни. Ціна рівноваги або
ринкова ціна: причини формування та суть. Надлишки та дефіцити. Зміна ринкової рівноваги під
впливом дії нецінових факторів попиту і пропозиції. Сталість ринкової рівноваги. Рента (вигода)
споживача і виробника від механізму ринкового ціноутворення.
Державне регулювання ринкової рівноваги та його наслідки. Законодавче встановлення
максимальної ціни. Встановлення законодавством мінімальної ціни. Вплив податків і субсидій на попит
і пропозицію.
Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача
Поняття потреби, види потреб. Економічні блага, їх класифікація. Поняття корисності, її
особливості та спосіб досягнення. Загальна і гранична корисність. Функція корисності як залежність
між кількістю одиниць споживаного блага та рівнем корисності, що досягається споживачем.
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Процес споживання та динаміка зміни загальної і граничної корисності. Перший закон Госсена.
Закон спадної граничної корисності блага, його графічне зображення. Раціональний вибір споживача та
його дві умови: максимізація загальної корисності та бюджетне обмеження. Рівновага споживача.
Модель споживання набору благ. Другий закон Госсена.
Вплив на поведінку споживача бюджетних обмежень і цін.
Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача. Поняття
попиту на благо. Моделювання поведінки споживача, який прагне раціоналізувати свій вибір з
урахуванням спадної граничної корисності блага: визначення індивідуального попиту на благо.
Тема 5. Ординалістська теорія поведінки споживача
Теорія споживчого вибору та вихідні умови аналізу поведінки споживача згідно концепції кривих
байдужості. Криві байдужості як спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу. Властивості
кривих байдужості. Карта байдужості.
Гранична норма заміщення благ: суть і методичне обчислення. Наслідок динаміки норми
заміщення у поясненні форми кривих байдужості. Крайні випадки взаємозаміщення та
взаємодоповнення благ.
Бюджетне обмеження і можливості споживача. Бюджетна пряма: рівняння і графічна побудова.
Властивості бюджетної прямої. Споживча рівновага при бюджетному обмеженні. Графічний вираз
споживчої рівноваги. Різні випадки досягнення рівноваги: “внутрішня” і “кутова” рівновага.
Тема 6. Моделювання поведінки споживача
Зміна оптимального вибору споживача в результаті зміни його доходу. Побудова кривої “дохідспоживання”. Криві Енгеля.
Зміна оптимального вибору споживача в результаті цінових змін. Побудова кривої “ціна –
споживання”. Індивідуальний та ринковий попит. Споживчий надлишок.
Ефект доходу і заміщення як альтернативне пояснення для оберненої пропорційності кривої
попиту. Загальний ефект від зміни ціни. Визначення ефекту заміщення і ефекту доходу у загальному
ефекті від зміни ціни. Парадокс Гіффена.
Тема 7. Мікроекономічна модель фірми
Фірма, як суб’єкт ринкових відносин. Структура та організаційно-правові форми фірми.
Мотивація поведінки фірми. Основні проблеми вибору економічної організації фірми: що виробляти,
як виробляти, для чого виробляти. Фактор часу і періоди функціонування фірми: миттєвий,
короткостроковий і довгостроковий.
Процес виробництва. Ресурси і випуск.
Тема 8. Варіації факторів виробництва та оптимум
товаровиробника
Поняття і параметри виробничої функції. Виробнича функція з одним змінним фактором.
Сукупний, середній і граничний продукт і їх графічне зображення. Закон спадної віддачі
(продуктивності) змінного фактору виробництва. Стадії виробництва та обґрунтування управлінських
рішень щодо розширення та згортання виробництва.
Виробнича функція з двома змінними факторами виробництва. Ізокванта та її властивості. Карта
ізоквант. Гранична норма технологічного заміщення. Можливі конфігурації ізоквант.
Ізокоста та її властивості. Карта ізокост. Рівновага виробника. Траєкторія розвитку фірми.
Оптимальний шлях розвитку в тривалому періоді. Закон ефекту масштабу: зростаючий, незмінний та
спадний ефект.
Тема 9. Витрати фірми, доходи та прибуток
Суть витрат фірми. Економічні витрати. Бухгалтерські витрати. Витрати виробництва в
короткостроковому періоді. Загальні, постійні та змінні витрати. Середні витрати. Граничні витрати.
Витрати фірми в довгостроковому періоді. Оптимальний випуск продукції фірмою в довгостроковому
періоді.
Суть доходу та його види. Середній дохід. Загальний дохід. Граничний дохід.
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Поняття прибутку. Економічний, бухгалтерський та нормальний прибуток. Максимізація
прибутку: два підходи.
Тема 10. Ринок досконалої конкуренції
Характерні ознаки ринку досконалої конкуренції.
Ринковий попит і попит на продукт фірми в умовах досконалої конкуренції.
Визначення ціни і випуску продукції досконалим конкурентом в короткостроковому періоді.
Принцип порівняння валового доходу і валових витрат. Принцип порівняння граничного доходу і
граничних витрат.
Визначення ціни і випуску продукції досконало конкурентною фірмою в довгостроковому періоді.
Довготермінова рівновага фірми. Зміна довготермінової рівноваги на фірмі і в галузі.
Ефективність діяльності фірми в умовах досконалої конкуренції.
Тема 11. Монопольний ринок
Визначення чистої монополії та причини її існування. Види монополії. Попит на продукт
монопольного виробника. Валовий дохід і граничний дохід в умовах чистої монополії.
Визначення монопольним виробником ціни і обсягу виробництва. Короткотерміновий період:
максимізація прибутку чи мінімізація збитків. Максимізація прибутку в довготерміновому періоді.
Цінова дискримінація та її наслідки. Економічні наслідки монополії (ефективність використання
ресурсів, монополія і науково-технічний прогрес, монополія і розподіл доходу).
Тема 12. Монополістична конкуренція та олігополія
Визначення монополістичної конкуренції та її основні ознаки. Диференціація продукту. Нецінова
конкуренція. Роль реклами в неціновій конкуренції. Ціна і випуск продукції в умовах монополістичної
конкуренції. Наслідки монополістичної конкуренції.
Олігополія: суть та основні ознаки. Цінові моделі олігополії. Економічна ефективність олігополії.
Тема 13. Ринок факторів виробництва
Ринок факторів виробництва та значення формування цін на економічні ресурси. Особливості
формування попиту на економічні ресурси. Попит на ресурси згідно теорії граничного продукту.
Еластичність попиту на ресурс. Зміни в попиті на ресурс. Оптимальне поєднання ресурсів. Правило
мінімізації витрат. Правило максимізації прибутку.
Ціноутворення на фактори виробництва. Ринок праці: попит і пропозиція праці. Особливості
ціноутворення на досконалому і недосконалому ринках праці.
Ринки капіталу. Інвестиційні рішення. Фактор часу в аналізі капіталу. Дисконтована вартість та її
обчислення. Відсоток.
Ринок землі. Земельна рента та ціна землі.
Тема 14. Загальна ринкова рівновага та
інституціональні аспекти ринкового господарства
Часткова та загальна рівновага. Аналіз загальної рівноваги. Ефект зворотнього зв’язку. Система
рівнянь загальної рівноваги за Вальрасом. Закон Вальраса.
Теорія добробуту та Парето-ефективність. Три умови ефективності (оптимальності): ефективність
споживання (обміну); ефективність виробництва; загальна (одночасна) ефективність виробництва і
споживання.
Досконала конкуренція та економічна ефективність. Ефективність та справедливість.
Причини обмеженої спроможності ринкового регулювання. Відхилення та невдачі ринку.
Переливи (екстерналії). Витрати переливу (негативні екстерналії). Вигоди переливу (позитивні
екстерналії). Шляхи корекції екстерналій.
Суспільні та приватні витрати. Теорема Коуза. Засоби державного регулювання. Ділове
співробітництво між людьми. Юридичне розв’язання проблеми – позов на відшкодування збитків.
Суспільні блага і послуги. Індивідуальні, суспільні та квазісуспільні блага. Ефективна кількість
суспільних благ. Забезпеченість суспільними благами.
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