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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Мікроекономіка»
складена відповідно до освітньої програми першого (бакалаврського) рівня
освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
спеціалізація «Фінансова безпека, фінансові розслідування».
Предметом дисципліни «Мікроекономіка» є вивчення поведінки та
механізму прийняття рішень окремими економічними суб’єктами (індивідами,
домашніми
господарствами,
підприємствами,
організаціями
тобто
мікросистемами) за обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх
використання.
Знання основ мікроекономіки сприяє більш ефективному розподілу
власних коштів, раціональному веденню справ, допомагає в управлінні
підприємствами та ін., формує ринково-орієнтований економічний світогляд
учасника суспільного виробництва, здатного до ефективної діяльності
економіста-фахівця.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Мікроекономіка»
тісно пов’язана з наступними дисциплінами – «Політична економія»,
«Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Макроекономіка», «Історія
економіки та економічної думки», «Економіка підприємства», «Маркетинг»,
«Менеджмент», «Регіональна економіка» та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки
Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача
Тема 4. Аналіз поведінки споживача
Тема 5. Попит і пропонування, їх взаємодія
Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства
Тема 7. Варіація факторів виробництва та оптимум товаровиробника
Тема 8. Витрати виробництва
Тема 9. Ринок доскональної конкуренції
Тема 10. Монопольний ринок
Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція
Тема 12. Ринки факторів виробництва
Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту
Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
1.1. Метою викладання дисципліни «Мікроекономіка» є формування
ринково-орієнтованого економічного світогляду фахівця з економіки і знань
щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних
обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Мікроекономіка» є
надання знань про базові положення мікроекономічної теорії; прищеплення
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навичок використання інструментарію і мікроекономічного аналізу; підготовка
до вивчення прикладних дисципліні що базуються на мікроекономічній теорії.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
− базові положення мікроекономічної теорії;
− методи мікроекономічного аналізу;
− принципи оптимізації рішень основних мікроекономічних суб’єктів –
споживачів і фірм – в різних ринкових структурах;
− зміст методологічних підходів мікроекономіки до господарчої
діяльності;
− систему основних категорій мікроекономічної теорії;
− головні чинники попиту, пропозиції та ціноутворення в умовах ринку;
− особливості формування доходів та витрат підприємства в залежності
від типів ринкових структур;
− вплив на ринкові ціни ефектів заміщення, доходу, еластичності;
− передумови та механізм досягнення рівноваги споживача та виробника
в умовах ринку;
вміти:
− застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні практичних
завдань;
− виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з обґрунтуванням
оптимальності рішень мікроекономічних систем;
− застосовувати прийоми та інструменти мікроекономічного аналізу для
оцінки ефективності функціонування мікроекономічних систем;
− самостійно аналізувати господарчу діяльність попит і пропозицію,
розподіл ресурсів для досягнення альтернативних цілей, рівновагу споживача
та виробника і ефективно використовувати ці знання;
− визначати, до якого розділу економічної науки слід звернутися, коли є
потреба вибору за сформульованої мети, обмежених ресурсів і альтернативних
можливостей їх використання.
1.4. . Форма підсумкового контролю успішності навчання - екзамен. На
вивчення навчальної дисципліни «Мікроекономіка» освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» денної форми навчання відводиться 120 годин (4 кредити
ECTS), в тому числі лекції 32 години, семінарські заняття 32 години, самостійна
робота 56 годин, форма контролю – екзамен; заочна форма: лекції 6 годин,
семінарські заняття 6 годин, самостійна робота 108 годин.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки.
Місце мікроекономіки в системі економічних наук. Предмет та об’єкт
дослідження мікроекономічної теорії. Основні економічні суб’єкти.
Обмеженість ресурсів і проблема вибору. Економічна ефективність.
Крива виробничих можливостей. Закон зростання альтернативної вартості.
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Особливості методології мікроекономіки та основні методи мікроекономіки. Економічне моделювання. Види економічних моделей. Основні
поняття та інструментарій мікроекономічного аналізу.
Мікросистема та її основні характеристики. Модель кругообігу ресурсів,
продуктів і доходів.
Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача.
Потреби, види потреб. Економічні блага, їх класифікація. Поняття
корисності, її особливості та спосіб досягнення.
Методологія маржиналізму та її застосування в мікроекономічному
аналізі. Етапи поведінки споживача. Принцип раціональності.
Кардиналістський (кількісний) підхід до аналізу поведінки споживача,
корисності і попиту. Корисність. Гранична та сукупна корисність. Функція
корисності. Перший закон Госсена (закон спадної граничної корисності).
Зважена гранична корисність.
Поняття «рівновага споживача». Модель споживання набору благ.
Другий закон Госсена. Суть раціонального вибору та рівноваги споживача.
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача.
Вибір споживача з ординалістських позицій. Вподобання та
привабливість, вподобання та вибір. Припущення щодо системи вподобань
споживача. Ординалістська концепція корисності. Аксіоми ординалістської
концепції:
повнота,
рефлексивність,
транзитивність,
ненасичення,
неперервність.
Криві байдужості, їх властивості. Особливості аналізу функції корисності
з ординалістських позицій. Криві байдужості як спеціальний інструментарій
мікроекономічного аналізу. Окремі випадки конфігурації кривих байдужості.
Гранична норма заміщення благ.
Бюджетна лінія. Бюджетне обмеження і можливості споживача. Сутність
поняття «нахил бюджетної лінії». Вплив зміни доходу споживача на
розміщення бюджетної лінії та процес споживання.
Тема 4. Аналіз поведінки споживача.
Бюджетне обмеження. Бюджетна лінія та бюджетна множина. Рівняння
бюджетної лінії. Нахил бюджетної лінії.
Фактори, що впливають на бюджетну лінію.
Оптимум споживача: кардиналістський та ординалістськии підходи.
Другий закон Госсена (правило максимізації корисності).
Реакція споживача на зміну доходу. Крива «дохід–споживання». Крива і
закони Енгеля. Криві Енгеля у сучасній інтерпретації.
Реакція споживача на зміну ціни товару, крива «ціна–споживання» та
перехід від неї до кривої попиту.
Ефекти доходу і заміщення та їх взаємовплив.
Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини.
Попит і закон попиту. Ринковий попит як сума індивідуального попиту
всіх споживачів певного товару. Функція попиту. Закон попиту та його
пояснення базовими положеннями теорії поведінки споживача. Аналіз зміни
попиту загалом та величини (обсягу) попиту.
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Пропозиція і закон пропозиції. Функція пропозиції. Закон пропозиції.
Аналіз змін пропозиції загалом та величини (обсягу) пропозиції.
Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Поняття ринкової
рівноваги. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару. Вплив
змін попиту й пропозиції на стан рівноваги, рівноважну ціну та рівноважну
кількість товару на ринку. Сталість і динамічність ринкової рівноваги.
Поняття про надлишок споживача і надлишок виробника.
Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства.
Суть, умови та функції підприємництва. Теорії та моделі підприємництва.
Основні принципи та ознаки підприємництва. Фірма як основна структурна
ланка підприємницької діяльності.
Організаційно-правові форми підприємництва.
Класифікація підприємств за розміром. Нові види підприємницької
діяльності.
Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.
Фактори виробництва, їх групування. Мотивація поведінки підприємства.
Основні види вибору підприємства: що виробляти, як виробляти, для кого
виробляти. Фактор часу і періоди у функціонуванні підприємства. Поняття
оптимального та рівноважного станів підприємства.
Теорія виробництва. Виробництво. Фактори виробництва. Часові періоди
виробництва.
Технологія виробництва та її завдання. Технологічна та економічна
ефективність виробництва.
Виробнича функція та її властивості. Види виробничих функцій:
класична, неокласична, лінійно-обмежена, з постійною еластичністю заміни.
Одно-, дво-, та багатофакторна виробнича функція. Виробнича функція Кобба–
Дугласа.
Виробнича функція при зміні одного фактора виробництва. Загальна,
середня та гранична продуктивність. Закон спадної віддачі. Криві сукупного,
середнього та граничного продукту, їх співвідношення. Стадії виробництва.
Стадії виробництва при зміні двох факторів. Ізокванта. Карта ізоквант.
Гранична норма технічної заміни, графічна інтерпретація. Види ізоквант.
Віддача від масштабу виробництва. Типи віддачі від масштабу виробництва.
Передумови та наслідки кримінальної виробничої діяльності фірми і
шляхи боротьби з ними. Конституційне забезпечення права підприємницької
діяльності в Україні.
Тема 8. Витрати виробництва.
Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підходи до
визначення. Альтернативні витрати та їхній склад. Явні витрати. Неявні
витрати. Економічні витрати. Бухгалтерські витрати. Часткова варіація
факторів виробництва і функції витрат.
Короткострокові витрати, їх графічний, алгебраїчний та вербальний
аналіз. Закон неминучого зростання граничних витрат. Постійні та змінні
витрати, їх графіки.
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Сукупні, середні та граничні витрати (економічний, аналітичний,
графічний аналіз). Довгострокові витрати. Концепція мінімально ефективного
розміру підприємства. Ізоквантна, пропорційна та ізокліна варіація факторів
виробництва та функція витрат. Криві тривалих витрат (сукупні і середні).
Види кривих тривалих середніх витрат. Концепція мінімально ефективного
розміру підприємства. Варіанти технологічного вибору фірми в процесі
довготермінової стратегії розвитку.
Тема 9. Ринок досконалої конкуренції.
Поняття ринкової структури. Кількісні методи оцінки структури ринку.
Визначення поняття «ринкова структура». Розуміння понять: «однорідність
продукції», «легкість входу», «легкість виходу», «значна доля», «рівний доступ
до інформації». Порогова доля ринку. Індекс Лернера. Індекс Херфіндаля –
Хіршмана ( Н-індекс). Індекс Лінда.
Проблема визначення кордонів ринку. Ознаки й умови досконалої
конкуренції. Головна проблема теорії фірми. Основні риси ринку досконалої
конкуренції. Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої
конкуренції. Графічне зображення попиту, середнього, граничного й сукупного
доходу фірми. Конкурентна стратегія фірми у короткотерміновому періоді.
Поведінка конкурентної фірми у короткостроковому періоді. Два підходи до в
визначення оптимальних обсягів випуску (економічний, аналітичний,
графічний аналіз). Доцільність продовження чи припинення виробництва у
короткостроковому періоді за досконалої конкуренції (графічний і аналітичний
аналіз). Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому періоді. Припущення
довгострокового періоду. Довгострокова рівновага конкурентної фірми, галузі
та механізм її підтримки ( графічний, аналітичний та економічний аналіз).
Ефективність ринку досконалої конкуренції. Досконала конкуренція та
ефективність. Ефективність виробництва. Ефективність розподілу ресурсів.
Переваги та недоліки досконалої конкуренції.
Тема 10. Монопольний ринок.
Модель «чистої монополії» та її характеристики. Ознаки «чистої
монополії». Економічні, адміністративні та правові бар’єри вступу до
монопольного ринку. Монополія і монопольна влада. Різновиди монополій.
Діагностування монопольної влади. Монополістичний спосіб дій.
Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах.
Крива попиту монополіста. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва.
Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Пропозиція
монополіста та особливості її формування. Визначення монопольної ціни.
Цінова диференціація та дискримінація. Рівновага фірми-монополіста в
довгостроковому періоді. Досягнення та утримання ринкової влади.
Особливості функціонування реальних монополізованих ринків. Аналіз
поведінки реальних монополій. Економічні наслідки монополізації галузі.
Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків. Потреба
державного регулювання монополії, антимонопольна політика.
Конституція України про конкуренцію та монополію в економіці
держави.
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Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція.
Основні
ознаки
олігополії.
Нечисленність
підприємств
в
олігополістичних
галузях.
Загальна
взаємозалежність
олігополістів.
Однорідність або диференційованість продукту. Високі бар’єри для вступу до
галузі. Асиметричність ринкової влади олігополістів.
Теоретичні моделі олігополії. Олігополістична взаємозалежність і
еволюція способу дій учасника ринку. Ринкові лідери та аутсайдери.
Узагальнення моделей дуополії за Штакельбергом. Модель дуополії Курно та
Бертрана як відображення ринкової поведінки початківця. Моделювання
поведінки олігополістів за функціями їх реакції на ринкові зміни. Стратегія
постійного співвідношення цін. Теорія ігор в моделюванні олігополії.
Особливості організації олігополістичного ринку. Взаємозалежність
олігополістів, цінові війни і схильність до змови. Таємні змови, мовчазні згоди і
легальні угоди. Картелі. Нецінова конкуренція.
Ефективність олігополії. Суспільна оцінка олігополістичного ринку.
Ефективність олігополії у порівнянні з іншими ринковими структурами.
Ознаки
і
поширення
монополістичної
конкуренції.
Ознаки
монополістичної конкуренції. Умови вступу до галузі. Спосіб дій
монополістичного конкурента.
Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Еластичність попиту.
Визначення оптимального обсягу виторгу та цінова політика. Умова досягнення
і підтримання беззбитковості в довгостроковому періоді.
Нецінова конкуренція. Сутність та передумови розвитку нецінової
конкуренції. Кримінальні методи нецінової конкуренції та засоби боротьби з
ними. Поглиблення диференціації продукту: позитивні наслідки та загрози.
Вплив рекламної діяльності на обсяг виторгу і витрат.
Ефективність
монополістичної
конкуренції.
Суспільна
ціна
монополістичної конкуренції.
Порівняльна характеристика ринкових структур.
Тема 12. Ринок факторів виробництва.
Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів.
Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало
конкурентного ринку праці. Граничний виграш виробника від найму праці.
Обгрунтування рішення про найм. Формування індивідуального, галузевого та
ринкового попиту на працю.
Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку.
Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на
виробництво. Обгрунтування вибору робітника щодо праці і відпочинку:
інструментарій ординалістської теорії корисності. Ринкова пропозиція послуг
праці. Рівновага на ринку праці.
Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Попит монополії на працю та
монополістична рівновага. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх
особливості.
Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної
плати та продуктивності праці. Двостороння (двобічна) монополія та
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визначення реального рівня заробітної плати.
Роль органів МВС у боротьбі зі злочинами на ринку праці. Кримінальні
прибутки: економічна сутність та шляхи боротьби з ними. Конституція України
про право на своєчасне одержання винагороди за працю.
Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого
використання; форми капіталу. Рух капіталу та капітальні фонди.
Попит та пропозиція капіталу. Вибір у часі. Поняття вибору у часі.
Споживання та інвестиції. Уподобання у часі. Більша привабливість
споживання теперішніх благ. Побудова бюджетного обмеження для випадку
вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами.
Оптимальний вибір.
Попит та пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень.
Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. Реальна та
номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибуток на капітал.
Показники теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних
рішень. Шляхи боротьби з кримінальними процесами в ході приватизації та
роздержавлення в Україні.
Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як
рівноважної ціни капіталу.
Ринок землі. Особливості землі як фактору виробництва. Особливості
формування пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на
землю.
Розподіл продукту між працею та земельними власниками. Формування
земельної ренти у зв’язку з дією закону попиту та пропозиції. Рента як
надлишкова плата, її роль у розвитку сучасної ринкової економіки. Ціна землі.
Ціна землі як капіталізована рента. Орендна плата.
Форми господарювання та перспективи їх розвитку в сільському
господарстві України. Конституція України про захист права власності на
землю.
Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.
Похідний попит. Взаємозв’язок ринків продукту та факторів
виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробництва. Споживання
факторів виробництва: цілі та обмеження.
Виробнича функція, витрат виробництва та попит на фактори
виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит.
Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Зміна обсягу
попиту та попиту загалом. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва.
Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при
споживанні одного фактора виробництва. Вартісний граничний продукт та ціна
фактора. Особливості використання факторів виробництва в тіньовій економіці
та шляхи протидії.
Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства.
Позаринкові (зовнішні) ефекти, їх економічний зміст. Поняття про
зовнішні ефекти. Суспільні та приватні витрати (вигоди). Коригуючі податки та
субсидії. Теорема Коуза-Стіглера.
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Громадські блага і громадський вибір. Поняття громадських благ.
Приватні та громадські блага. Попит на громадські блага і ефективний їх обсяг.
Забезпечення громадськими благами: можливість ринку і держави.
Економічна роль держави у ринковій економіці. Необхідність та причини
втручання держави в економічні процеси за ринкових умов. Функція держави.
Позитивний (описовий) аналіз поведінки уряду. Застосування теорії
громадського вибору у поведінці уряду.
Конституція України про соціальну спрямованість економіки держави.
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4. . Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання для підсумкового контролю (екзамен):
1.Предмет мікроекономіки та його взаємозв’язок з мікроекономікою.
2.Народногосподарські проблеми і мікроекономіка. Координація економічних
виробів.
3.Методологія мікроекономіки, теорії і моделі.
4.Позитивний і нормативний економічний аналіз.
5.Використання графіків. Границя виробничих можливостей та її значення.
6.Основні проблеми економічної організації суспільства.
7.Економічна теорія. Раціональність.
8.Ціновий механізм і ринок як засіб вирішування проблем економічної
організації суспільства.
9.Попит: крива попиту, переміщення по кривій, зрушення кривої попиту.
10.Пропозиція: крива пропозиції, переміщення по кривій, зрушення кривої
пропозиції.
11.Взаємодія попиту і пропозиції.
12.Використання аналізу попиту і пропозиції в практиці господарювання.
13.Еластичність попиту по цінах та її фактори.
14.Еластичність попиту по доходу і перехресна еластичність.
15.Еластичність пропозиції. Фактор часу.
16.Практичне використання, поняття еластичність.
17.Потреби. Економічні блага.
18.Корисність (загальна і гранична). Графічне зображення граничної
корисності. Загальна економічна цінність блага. Принцип спадання граничної
корисності.
19.Криві байдужості. Карта кривих байдужості. Кривизна кривих байдужості.
20.Бюджет і ціни.
21.Рівновага споживача. Використання кривих байдужості для пояснення
споживчого вибору.
22.Ефект заміщення і ефект доходу. Криві «доход-споживання». Криві «цінаспоживання». Криві Енгеля.
23.Споживчий надлишок.
24.Підприємницька фірма - форма організації бізнесу. Фірми як організатори.
Функції підприємницької фірми.
25.Ділова людина і ризик. Його види, вимірювання, оцінки.
26.Самострахування ризику.
27.Підприємництво і арбітражування.
28.Підприємство і процес інновацій.
29.Маркетинг як форма підприємства.
30.Виробнича функція, її властивості.
31.Ізокванти. Карта ізоквантів.
32.Виробничий вибір в короткостроковому періоді. Закон спадання виробничої
віддачі.
33.Зміни масштабів виробництва.
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34.Витрати виробництва в короткостроковому періоді.
35.Суть витрати виробництва, їх класифікація, поняття ізокости.
36.Витрати виробництва в довгостроковому періоді.
37.Ринкові структури, їх різноманітність. Характеристики вдосконалого
конкурентного ринку.
38.Максимізація прибутку конкурентною фірмою.
39.Крива пропозиції конкурентної фірми і галузі в короткостроковому плані.
Фактори короткострокової ринкової пропозиції.
40.Довгострокова конкурентна рівновага і пропозиція товарів.
41.Чиста монополія і монопольна влада.
42.Попит на продукцію монополіста.
43.Максимізація прибутку монополістичними фірмами в короткостроковому
плані.
44.Довгострокова монопольна рівновага.
45.Монопольна рівновага і конкурентна рівновага.
46.Модель цінової дискримінації.
47.Характеристики монопольної конкуренції.
48.Короткострокова і довгострокова рівновага фірм при монополістичній
конкуренції.
49.Витрати нецінової конкуренції. Особливості просування товарів на ринках з
монополістичною конкуренцією.
50.Основні характеристики олігополії.
51.Дуополія Курно. Варіація Курно.
52.Стратегія поведінки виробника при олігополії. «Теорія ігор».
53.Змова і картелі.
54.Моделі олігополії.
55.Концентрація ринку, діагностика монопольної влади.
56.Антитрестівська політика.
57.Регулювання природних монополій.
58.Регулювання конкурентних галузей.
59.Досконала конкуренція на ринках ресурсів.
60.Цінова еластичність попиту на ресурси, її фактори в галузі.
61.Ринковий попит та ринкова пропозиція ресурсів.
62.Економічна теорія праці, пропозиція індивідуумом своєї праці.
63.Конкурентна рівновага, зрушення попиту і пожвавлення ринків праці.
64.Диференціація заробітної плати на конкурентних ринках і мобільність
ресурсів.
65.Особливості попиту на ресурси монополії. Монополія і олігопсонія на ринку
праці.
66.Двостороння монополія і ринок праці.
67.Дискримінація на ринках робочої сили.
68.Капітал, процент з капіталу, ринковий попит на займані кошти і пропозиція
збережень.
69.Інвестування капіталу. Фактори, що визначають інвестиційні рішення фірми.
70.Довгострокові інвестиції і дисконтування.
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71.Інвестування капіталу і ризик.
72.Ринки природних ресурсів.
73.Зовнішні ефекти і суспільні блага.
74.Оптимізація суспільного вибору.
75.Економічна оцінка соціальних проектів.
76.Принцип порівняльних переваг в міжнародній торгівлі.
77.Валютний курс і платіжний баланс.
78.Цілі і інструменти зовнішньоторговельної політики.
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