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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння економіко-теоретичних положень про ос-
новні критерії і принципи ефективного функціонування підприємств – суб’єктів ринкової 
системи господарювання. 

Завданням дисципліни є засвоєння основних положень сучасної теорії виробничої діяльно-
сті суб'єктів господарювання, усвідомлення необхідності і механізму практичного застосування. 

Вивчення дисципліни передбачає отримання знань студентами про сутність і меха-
нізми дії законів попиту і пропозиції, нецінові фактори, що впливають на попит і пропози-
цію, критерії стану рівноваги фірми та галузі у короткостроковому і довгостроковому пері-
одах та механізм встановлення економічної рівноваги в умовах досконалої і недосконалої 
конкуренції, механізм функціонування і особливості ринків факторів виробництва, правила 
раціонального комбінування виробничих ресурсів на підприємстві. 

 
СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 

(лекції/ практичні)
Результати нав-

чання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1. Теорії поведінки споживача та виробництва фірми 

Тема 1. Пред-
мет і методи 
мікроеконо-
міки 

 
2/2 

Предмет вивчення і 
задачі дисципліни 
“Мікроекономіка”. 
Історія формування 
мікроекономіки як 
науки та її розвиток 
у сучасних умовах. 

Підготовка до-
повідей, рефера-
тів, презентацій. 
Виконання 
Практичного за-
вдання, само-
стійної роботи в 
moodle 

9 

Тема 2. Теорія 
граничної ко-
рисності і по-
ведінка спожи-
вача 

2/2 Сутність поняття “по-
треби”. Види потреб. 
Економічні та нееко-
номічні блага.  
Корисність продукту, 
її кількісне визна-
чення. Загальна і гра-
нична корисність. 
Функція корисності. 
Зміна загальної і гра-
ничної корисності у 
процесі споживання 

9 



продукту. Закони Гос-
сена.

Тема 3. Орди-
налістська тео-
рія поведінки 
споживача 

2/2 Головні чинники, що 
обумовлюють сис-
тему переваг спожи-
вача: ненасиченість 
благами, можливість 
ранжування альтер-
натив, транзитив-
ність переваг, сту-
пінь інформованості, 
інституційність. Ор-
диналістський підхід 
до аналізу функції 
корисності. Криві 
байдужості. Карта 
байдужості. 

9 

Тема 4. Моде-
лювання пове-
дінки спожи-
вача на ринку 
товарів 

2/2 Вплив зміни доходу на 
рівновагу споживача. 
Графік “доход – спо-
живання”. Поняття 
“нормальних” та “ни-
зькоякісних” товарів. 
Закон Енгеля. Зміна 
вибору споживача у 
результаті зміни ціни 
одного з товарів або 
обох товарів. Графік 
“ціна – споживання”. 
Виникнення “надли-
шка споживача” та 
його вплив на форму-
вання ринкового по-
питу на певний товар.

8 

Тема 5. Ринко-
вий попит та 
пропозиція 

2/2 Сутність поняття 
“попит”. Крива по-
питу. Цінові і 
нецінові де-
термінанти попиту. 
Еластичність попиту 
за ціною та за дохо-
дом. Ступінь ела-
стичності попиту. 
Ринкова пропозиція. 
Крива пропозиції. 
Нецінові фактори 
пропозиції. Еластич-
ність пропозиції. Ме-
ханізм балансування 
попиту і пропозиції і 
встановлення ринко-
вої рівноваги.

9 

Тема 6. Мікро-
економічна 
модель підпри-
ємства 

2/2 Підприємство як пер-
винна ланка вироб-
ництва і як суб’єкт 
ринкових відносин. 
Основні типи підпри-
ємств у сучасній рин-
ковій економіці Мо-
тивація поведінки 

9 



підприємства. По-
няття оптимального 
стану підприємства і 
стану рівноваги. Фа-
ктори виробництва. 
Виробнича функція 
підприємства. Вало-
вий, середній та гра-
ничний продукт. 

Тема 7. Варіа-
ції факторів 
виробництва 
та оптимум то-
варовироб-
ника  

2/2 Варіативність вико-
ристання виробни-
чих ресурсів. 
Ізокванти. Закон 
спадної віддачі. Пра-
вила комбінування 
виробничих ресурсів. 
Оптимум виробника.

 8 

Тема 8. Ви-
трати вироб-
ництва  

2/2 Витрати підприємства 
(економічні та бухгал-
терські). Поняття “аль-
тернативні витрати”. 
Загальні, середні та гра-
ничні витрати. Переду-
мови мінімізації витрат 
фірми.

 9 

Тест до модуля 1 30 
Разом за змістовим модулем 1 100 

Модуль 2. Особливості ринків досконалої та недосконалої конкуренції і ринок виробничих 
ресурсів 

Тема 9. Ринок 
досконалої 
конкуренції 

2/2 Ознаки досконалої 
конкуренції. Умови 
формування ринку 
досконалої конку-
ренції. Довгостро-
кова рівновага фірми 
і галузі в умовах дос-
коналої конкуренції.

Підготовка до-
повідей, рефе-
ратів, презента-
цій. Виконання 
Практичного за-
вдання, само-
стійної роботи в 
moodle 

14 

Тема 10. Моно-
польний ринок   

2/2 Ознаки чистої моно-
полії. Умови і причини 
монополізації вироб-
ництва. Рівновага 
фірми-монополіста. 
Економічні наслідки 
монополізації вироб-
ництва. Методика 
визначення ступеня 
монополізації у галузі. 
Державна антимоно-
польна політика. 

14 

Тема 11. Ринки 
монополістич-
ної (недоскона-
лої) конкурен-
ції та олігопо-
лії 

2/2 Сутність олігополіс-
тичної моделі. Мо-
делі Курно і Берт-
рана. Характерні 
риси монополістич-
ної конкуренції. Ела-
стичність попиту в 
умовах моно-
полістичної конку-

14 



ренції. Умови досяг-
нення і підтримки 
беззбитковості у дов-
гостроковому 
періоді. 

Тема 12. Ринок 
факторів виро-
бництва 

4/4 Попит на товари і по-
пит на фактори виро-
бництва, які потрібні 
для випуску цих то-
варів. Ринки фак-
торів виробництва, 
їхня корелятивність 
із ринками товарів. 
Граничний продукт у 
грошовому виразі і 
ціна фактора вироб-
ництва. Моноп-
сонічний і олігоп-
сонічний ринки 
праці. 

14 

Тема 13. Ана-
ліз загальної 
рівноваги та 
ефективність 

4/4 Загальна економічна 
рівновага. Система 
рівнянь загальної рів-
новаги. Загальна рів-
новага і економічна 
ефективність. Зага-
льна  рівновага і еко-
номіка добробуту.

14 

Тест до модуля 2 30 
Разом за змістовим модулем 2 100 
Всього за навчальну роботу                           Rнр = (0,7 (R1зм + R2зм) : 2 70 
Залік    30  
Всього за курс 100 

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дед-
лайнів та перескла-

дання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних при-
чин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбу-
вається із дозволу лектора за наявності поважних причин (напри-
клад, лікарняний). 

Політика щодо акаде-
мічної доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, рефе-
рати повинні мати коректні текстові посилання на використану 
літературу 

Політика щодо відві-
дування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (на-
приклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбу-
ватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із дека-
ном факультету)

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача вищої освіти, 

бали 
Оцінка національна за результати складання 

екзаменів 
90-100 відмінно 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно 


