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Назва дисципліни Мікроекономіка 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул.Коперника,3 

м. Львів, вул. Медова Печера,53 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

факультет управління фінансами та бізнесу 

кафедра економіки та публічного управління 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

галузі знань: 07 “Управління та адміністрування”,  

05 “Соціальні та поведінкові науки”,  

28 “Публічне управління та адміністрування” 

спеціальності:  

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”,  

071 “Облік і оподаткування”,  

051 “Економіка”, 

281  “Публічне управління та адміністрування” 

Викладачі 

дисципліни 

Пікулик Оксана іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та 

публічного управління 

Табачук Андрій Ярославович, к.е.н., доцент кафедри економіки та 

публічного управління 

Контактна 

інформація 

викладачів 

opikulyk73@gmail.com     oksana.pikulyk@lnu.edu.ua 
a.tabatschuk@gmail.com   andriy.tabachuk@lnu.edu.ua  

Консультації з 

питань навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю з викладачем). Також можливі он-лайн 

консультації через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-

лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити. 

Сторінка курсу financial.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб поглибити їх 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. Тому у 

курсі представлено як огляд теорій та  концепцій маржиналізму, так і 

процесів та інструментів, які потрібні для _розуміння функціонування 

мікросистеми.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Мікроекономіка» є завершальною нормативною 

дисципліною зі спеціальностей 072 “Фінанси, банківська справа та 

страхування”, 071 “Облік і оподаткування”, 051 “Економіка”, 281  

“Публічне управління та адміністрування”__для освітньо-професійних 

програм “Фінанси, митна та податкова справа ”, “Облік, аналіз та 

фінансові розслідування”, “Інформаційні технології в бізнесі”, 

«Публічне адміністрування та управління бізнесом», «Управління 

персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах», яка 

викладається в  третьому_семестрі__в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Мікроекономіка» є 

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 з 

mailto:opikulyk73@gmail.com
mailto:oksana.pikulyk@lnu.edu.ua
mailto:a.tabatschuk@gmail.com
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проблемами функціонування мікросистеми та оволодіння сучасними 

підходами та інструментами для їх вирішення. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: 

Навч.посіб.: У 2 кн. / Авт.кол.: С.Панчишин, П.Островерх, 

Г.Стеблій та ін.- Кн.. 2: Мікроекономіка.- 4-те вид., випр. і доп.- 

К.: Знання, 2013.- 437 с. 

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: 

Підручник // За ред. С.Панчишина, і П.Островерха. Книга 2. – К. : 

Знання, 2010. – 440с. 

3. Мікроекономіка: Підручник / за заг. ред. Гупала О.Г. – К.: «Хай-

Тек Прес», 2012.—560. 

 

Додаткова література: 

1. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія. 

Принципи, проблеми і політика. - Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з анг. 

С. Панчишина, О. Ватаманюка, І. Бика. - Львів: Видавнича Спілка 

“Просвіта”, 1999. – 649 с. 

2.Мікроекономіка : конспект лекцій / укладачі : Ю. М. Петрушенко, 

О.В. Дудкін, Н. М. Костюченко. – Суми : Сумський державний 

університет, 2013. – 206 с. 

3.Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. 

спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За 

заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко 

“Основи”, 2001. – 517 с. 

4.Мікроекономіка: Підручник /За ред. В.Д.Базилевича – 2-ге вид., 

перероб. і доп. –К.: Знання, 2008. – 679с. 

5.Наливайко А.П., Азьмук Л.А. та ін. Мікроекономіка:  Підручник /  за 

наук. ред. А. П. Наливайка. — К. : КНЕУ, 2011. — 446 с. 

6.Наливайко А.П., Прохоров Є. В., Азьмук Л.А., Банщиков П.Г. 

Практикум з мікроекономіки до підручника Мікроекономіка К.: КНЕУ, 

2013. — 522 с. 

7.Нарижна Л. Д., Пономарьова Л. Н. Мікроекономіка в схемах: 

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2007. – 160 с. 

8.Оверченко В. І., Мажак З. М., Софій М. І. Мікроекономіка: 

Навчальний посібник./ за наук. ред. О. Л. Ануфрієвої. – Івано-

Франківськ, «Лілея-НВ». – 2015. – 348 с. 

9.Семуельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. 

– К.: Основи, 1998. 

10.Стеблій Г. Я. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – Київ: Фірма 

“УНКОС”, Центр навчальної літератури, 2007. – 221 с. 

 

Інтернет-ресурси 

1.Ліга Бізнес Інформ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу з: http: 

//www.liga.net/  

2.Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу з: 

http: //www.nau.kiev.ua/ 

3.Урядовий портал. [Електронний ресурс]. - Режим доступу з:  http: 

//www.kmu.gov.ua/ 

4.Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу з:  http: //www.ukrstat.gov.ua/  

5.Всі новини економіки та фінансів. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу з: http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika  

http://www.liga.net/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika
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6.Бібліотека імені  В.Вернадського. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу з: http://www.nbuv.gov.ua 

Обсяг курсу 64 години аудиторних занять. З них 32_години лекцій, 32_години 

практичних занять та 56 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

а) знати 

• предмет, систему об’єктивно існуючих законів та економічних 

категорій; 

• систему принципів раціональної поведінки суб’єктів ринку; 

• 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. 

Ключові слова Попит, пропозиція, ціна, корисність, витрати, доходи, прибуток 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, практичних занять та консультацій, самостійна 

робота, ІНДЗ, розв'язування задач, побудова графічних моделей для 

кращого розуміння тем 

Теми Подаються у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці семестру 

письмовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Основи економічної науки», «Макроекономіка», достатніх для 

сприйняття категоріального апарату, розуміння джерел_______________ 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентації, лекції, практичні заняття з побудови графічних моделей та 

розв’язування задач, самостійна робота, ІНДЗ, колаборативне навчання 

(форми – групові проекти, спільні розробки, навчальні спільноти і т. д.) 

проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійне обладнання для презентацій 

 

Критерії 

оцінювання (окремо 

для кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні, самостійні, ІНДЗ, контрольні заміри (модулі) тощо : 50% 

семестрової оцінки; максимальна кількість балів_- 50___ 

• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів - 50 

Підсумкова максимальна кількість балів_- 100______ 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (ІНДЗ, самостійна робота, тести, задачі, графічні 

вправи).  

http://www.nbuv.gov.ua/
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Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

1. Мікроекономіка як розділ економічної теорії, її взаємозв’язок з 

макроекономікою.  

2. Етапи розвитку мікроекономіки як науки.  

3. Предмет мікроекономіки, її суб’єкти та об’єкти.   

4. Основні поняття та припущення.  

5. Загальні та специфічні методи мікроекономічних досліджень.  

6. Позитивна та нормативна мікроекономіка. 

7. Попит і закон попиту. Крива або графік попиту. Нецінові фактори 

зміни в попиті. Основи аналізу  пропозиції.  

8. Пропозиція і закон пропозиції. Крива або графік пропозиції. 

Нецінові фактори зміни в пропозиції. 

9. Суть цінової еластичності попиту, конкретні форми її вираження.  

10. Суть цінової еластичності пропозиції, конкретні форми її 

вираження.  

11. Еластичність попиту і загальний дохід.  

12. Перехресна еластичність попиту.  

13. Еластичність попиту за доходом.  

14. Практичне застосування теорії еластичності. 

15. Ціна рівноваги або ринкова ціна: причини формування та суть. 

Надлишки та дефіцити.  

16. Зміна ринкової рівноваги під впливом дії нецінових факторів попиту 

і пропозиції.  

17. Сталість ринкової рівноваги.  
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18. Рента (вигода) споживача і виробника від механізму ринкового 

ціноутворення. 

19. Державне регулювання ринкової рівноваги та його наслідки.  

20. Законодавче встановлення максимальної ціни.  

21. Встановлення законодавством мінімальної ціни.  

22. Вплив податків і субсидій на попит і пропозицію. 

23. Поняття потреби, види потреб. Економічні блага, їх класифікація.  

24. Поняття корисності, її особливості та спосіб досягнення.  

25. Загальна і гранична корисність.  

26. Процес споживання та динаміка зміни загальної і граничної 

корисності. Перший закон Госсена.  

27. Раціональний вибір споживача та його дві умови: максимізація 

загальної корисності та бюджетне обмеження.  

28. Рівновага споживача. Модель споживання набору благ. Другий 

закон Госсена. 

29. Вплив на поведінку споживача бюджетних обмежень і цін. 

30. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та 

рівновага споживача.  

31. Поняття попиту на благо. Моделювання поведінки споживача. 

32. Криві байдужості як спеціальний інструментарій мікроекономічного 

аналізу.  

33. Гранична норма заміщення благ: суть і методичне обчислення.  

34. Бюджетне обмеження і можливості споживача.  

35. Споживча рівновага при бюджетному обмеженні.  

36. Побудова кривої “дохід-споживання”. Криві Енгеля. 

37. Побудова кривої “ціна – споживання”.  

38. Споживчий надлишок.  

39. Ефект доходу і заміщення як альтернативне пояснення для 

оберненої пропорційності кривої попиту.  

40. Фірма, як суб’єкт ринкових відносин. Структура та організаційно-

правові форми фірми.  

41. Мотивація поведінки фірми.  

42. Фактор часу і періоди функціонування фірми. 

43. Процес виробництва. Ресурси і випуск. 

44. Поняття і параметри виробничої функції.  

45. Стадії виробництва та обґрунтування управлінських рішень щодо 

розширення та згортання виробництва. 

46. Виробнича функція з двома змінними факторами виробництва. 

Ізокванта та її властивості. Карта ізоквант. Гранична норма 

технологічного заміщення. Можливі конфігурації ізоквант. 

47. Ізокоста та її властивості. Карта ізокост.  

48. Рівновага виробника. Траєкторія розвитку фірми. Оптимальний 

шлях розвитку в тривалому періоді.  

49. Закон ефекту масштабу: зростаючий, незмінний та спадний ефект.  

50. Суть витрат фірми. Економічні витрати. Бухгалтерські витрати.  

51. Витрати виробництва в короткостроковому періоді. Загальні, 

постійні та змінні витрати. Середні витрати. Граничні витрати.  

52. Витрати фірми в довгостроковому періоді. Оптимальний випуск 

продукції фірмою в довгостроковому періоді. 

53. Суть доходу та його види. Середній дохід. Загальний дохід. 

Граничний дохід. 

54. Поняття прибутку. Економічний, бухгалтерський та нормальний 

прибуток. Максимізація прибутку: два підходи. 

55. Характерні ознаки ринку досконалої конкуренції. Ринковий попит і 
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попит на продукт фірми в умовах досконалої конкуренції. 

56. Визначення ціни і випуску продукції досконалим конкурентом в 

короткостроковому періоді.  

57. Визначення ціни і випуску продукції досконало конкурентною 

фірмою в довгостроковому періоді.  

58. Ефективність діяльності фірми в умовах досконалої конкуренції. 

59. Визначення чистої монополії та причини її існування. Попит на 

продукт монопольного виробника.  

60. Визначення монопольним виробником ціни і обсягу виробництва у 

короткотерміновому періоді.  

61. Максимізація прибутку монополістом в довготерміновому періоді. 

62. Цінова дискримінація та її наслідки.  

63. Економічні наслідки монополії.  

64. Визначення монополістичної конкуренції та її основні ознаки.  

65. Ціна і випуск продукції в умовах монополістичної конкуренції.  

66. Наслідки монополістичної конкуренції. 

67. Олігополія: суть та основні ознаки.  

68. Цінові моделі олігополії.  

69. Економічна ефективність олігополії. 

70. Ринок факторів виробництва та значення формування цін на 

економічні ресурси.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 



СХЕМА КУРСУ 
Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)*  

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

1 Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки. 

1.Передумови та причини виникнення 

мікроекономіки.  

2.Етапи розвитку мікроекономіки як науки.  

3.Предмет мікроекономіки, її суб’єкти та 

об’єкти.   

4.Загальні та специфічні методи 

мікроекономічних досліджень.  

5.Позитивна та нормативна мікроекономіка. 

 

Лекція, 

практичне 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна 

робота, 

робота в 

групах, 

самостійна  

робота 

1.Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу з: http: //www.nau.kiev.ua/ 

2.Урядовий портал. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу з:  http: //www.kmu.gov.ua/ 

3.Державний комітет статистики України. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу з:  http: 

//www.ukrstat.gov.ua/  

4.Всі новини економіки та фінансів. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: 

http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika  

5.Бібліотека імені  В.Вернадського. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua 

4 1 

2-3 Тема 2. Аналіз попиту і пропозиції. 

1.Попит, закон попиту, крива попиту. 

2.Нецінові фактори зміни в попиті.  

3. Пропозиція, закон пропозиції, крива 

пропозиції.  

4.Нецінові фактори зміни в пропозиції. 

5.Суть цінової еластичності попиту та 

пропозиції. конкретні форми її вираження.  

6. Дугова та точкова еластичність попиту і 

пропозиції: суть, типи, формула визначення. 

7.Еластичність попиту за доходом та 

перехресна еластичність попиту.  

8.Практичне застосування теорії еластичності. 

Лекція, 

практичне 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна 

робота, 

робота в 

групах, 

самостійна  

робота 

1.Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу з: http: //www.nau.kiev.ua/ 

2.Урядовий портал. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу з:  http: //www.kmu.gov.ua/ 

3.Державний комітет статистики України. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу з:  http: 

//www.ukrstat.gov.ua/  

4.Всі новини економіки та фінансів. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: 

http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika  

5.Бібліотека імені  В.Вернадського. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua 

8 2-3 

4-5 Тема 3. Взаємодія попиту та пропозиції. 

1.Ринкова рівновага. Надлишки та дефіцити.  

2.Зміна ринкової рівноваги під впливом дії 

нецінових факторів попиту і пропозиції.  

3.Рента (вигода) споживача і виробника. 

4.Державне регулювання ринкової рівноваги 

та його наслідки.  

5.Вплив податків і субсидій на попит і 

пропозицію. 

 

 

Лекція, 

практичне 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна 

робота, 

робота в 

групах, 

самостійна  

робота 

1.Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу з: http: //www.nau.kiev.ua/ 

2.Урядовий портал. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу з:  http: //www.kmu.gov.ua/ 

3.Державний комітет статистики України. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу з:  http: 

//www.ukrstat.gov.ua/  

4.Всі новини економіки та фінансів. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: 

http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika  

5.Бібліотека імені  В.Вернадського. [Електронний 

6 4-5 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika
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ресурс]. - Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua 

6 Тема 4. Теорія граничної корисності та 

поведінка споживача. 

1.Поняття корисності. Загальна і гранична 

корисність.  

2.Закон спадної граничної корисності блага, 

його графічне зображення.  

3.Раціональний вибір споживача та його дві 

умови. 

4. Рівновага споживача.  

5.Моделювання поведінки споживача. 

 

 

Лекція, 

практичне 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна 

робота, 

робота в 

групах, 

самостійна  

робота 

1.Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу з: http: //www.nau.kiev.ua/ 

2.Урядовий портал. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу з:  http: //www.kmu.gov.ua/ 

3.Державний комітет статистики України. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу з:  http: 

//www.ukrstat.gov.ua/  

4.Всі новини економіки та фінансів. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: 

http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika  

5.Бібліотека імені  В.Вернадського. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua 

4 6 

7 Тема 5. Ординалістська теорія поведінки 

споживача. 

1.Криві байдужості. Карта байдужості. 

2.Гранична норма заміщення благ: суть і 

методичне обчислення.  

3.Бюджетне обмеження і можливості 

споживача.  

4.Споживча рівновага. 

  

 

Лекція, 

практичне 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна 

робота, 

робота в 

групах, 

самостійна  

робота 

1.Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу з: http: //www.nau.kiev.ua/ 

2.Урядовий портал. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу з:  http: //www.kmu.gov.ua/ 

3.Державний комітет статистики України. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу з:  http: 

//www.ukrstat.gov.ua/  

4.Всі новини економіки та фінансів. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: 

http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika  

5.Бібліотека імені  В.Вернадського. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua 

4 7 

8 Тема 6. Моделювання поведінки споживача. 

1.Побудова кривої “дохід-споживання”. Криві 

Енгеля. 

2.Побудова кривої “ціна – споживання”. 

3.Індивідуальний та ринковий попит.  

4.Визначення ефекту заміщення і ефекту 

доходу у загальному ефекті від зміни ціни.  

Лекція, 

практичне 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна 

робота, 

робота в 

групах, 

самостійна  

робота 

1.Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу з: http: //www.nau.kiev.ua/ 

2.Урядовий портал. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу з:  http: //www.kmu.gov.ua/ 

3.Державний комітет статистики України. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу з:  http: 

//www.ukrstat.gov.ua/  

4.Всі новини економіки та фінансів. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: 

http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika  

5.Бібліотека імені  В.Вернадського. [Електронний 

4 8 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika
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ресурс]. - Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua 

9 Тема 7. Мікроекономічна модель фірми. 

1.Фірма, як суб’єкт ринкових відносин. 

2.Структура та організаційно-правові форми 

фірми.  

3.Мотивація поведінки фірми.  

4.Фактор часу і періоди функціонування 

фірми. 

5.Процес виробництва. Ресурси і випуск. 

 

Лекція, 

практичне 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна 

робота, 

робота в 

групах, 

самостійна  

робота 

1.Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу з: http: //www.nau.kiev.ua/ 

2.Урядовий портал. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу з:  http: //www.kmu.gov.ua/ 

3.Державний комітет статистики України. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу з:  http: 

//www.ukrstat.gov.ua/  

4.Всі новини економіки та фінансів. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: 

http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika  

5.Бібліотека імені  В.Вернадського. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua 

2 9 

10 Тема 8. Варіації факторів виробництва та 

оптимум товаровиробника. 

1.Сукупний, середній і граничний продукт і їх 

графічне зображення.  

2.Ізокванта та її властивості. Карта ізоквант. 

3.Гранична норма технологічного заміщення.  

4.Ізокоста та її властивості. Карта ізокост. 

5.Рівновага виробника. Траєкторія розвитку 

фірми.  

 

Лекція, 

практичне 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна 

робота, 

робота в 

групах, 

самостійна  

робота 

1.Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу з: http: //www.nau.kiev.ua/ 

2.Урядовий портал. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу з:  http: //www.kmu.gov.ua/ 

3.Державний комітет статистики України. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу з:  http: 

//www.ukrstat.gov.ua/  

4.Всі новини економіки та фінансів. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: 

http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika  

5.Бібліотека імені  В.Вернадського. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua 

6 10 

11 Тема 9. Витрати фірми, доходи та прибуток. 

1.Суть витрат фірми. Економічні витрати. 

Бухгалтерські витрати.  

2.Загальні, постійні та змінні, середні та 

граничні витрати фірми. 

 3.Оптимальний випуск продукції фірмою в 

довгостроковому періоді. 

4.Суть доходу та його види.  

5.Поняття прибутку. Економічний, 

бухгалтерський та нормальний прибуток.  

 

Лекція, 

практичне 

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна 

робота, 

робота в 

групах, 

самостійна  

робота 

1.Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу з: http: //www.nau.kiev.ua/ 

2.Урядовий портал. [Електронний ресурс]. - Режим 
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ресурс]. - Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua 

12 Тема 10. Ринок досконалої конкуренції.  

1.Характерні ознаки ринку досконалої 

конкуренції. 

2.Ринковий попит і попит на продукт фірми в 

умовах досконалої конкуренції. 

3.Визначення ціни і випуску продукції 

досконалим конкурентом в короткостроковому 

періоді.  

4.Довготермінова рівновага фірми.  

5.Ефективність діяльності фірми в умовах 

досконалої конкуренції. 
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4 12 

13 Тема 11. Монопольний ринок. 

1.Попит на продукт, валовий дохід і 

граничний дохід в умовах чистої монополії.  

2.Визначення монопольним виробником ціни і 

обсягу виробництва у короткотерміновому 

періоді.  

3.Максимізація прибутку в довготерміновому 

періоді. 

4.Цінова дискримінація та її наслідки. 

5.Економічні наслідки монополії  
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14 Тема 12. Монополістична конкуренція та 

олігополія. 

1.Визначення монополістичної конкуренції та 

її основні ознаки.  

2.Диференціація продукту та нецінова 

конкуренція.  

3.Ціна і випуск продукції в умовах 

монополістичної конкуренції.  

4.Олігополія: суть та основні ознаки та цінові 

моделі олігополії.  

5.Економічна ефективність олігополії. 

Лекція, 
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 ресурс]. - Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua 

15 Тема 13. Ринок факторів виробництва.  

1.Попит на ресурси згідно теорії граничного 

продукту.  

2.Правило мінімізації витрат та правило 

максимізації прибутку.  

3.Особливості ціноутворення на досконалому і 

недосконалому ринках праці. 

4.Ринки капіталу та інвестиційні рішення.  

5.Ринок землі, земельна рента та ціна землі. 
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16 Тема 14. Загальна ринкова рівновага та 

інституціональні аспекти  

ринкового господарства. 

1.Закон Вальраса.  

2.Теорія добробуту та Парето-ефективність.  

3.Витрати переливу та вигоди переливу.  

4.Теорема Коуза.  

5.Індивідуальні, суспільні та квазісуспільні 

блага.  
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