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навчання, що 
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дисципліна 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

СК1. 3датність виявляти знання та розуміння проблем мікроекономіки, 

основ функціонування сучасної економіки на мікрорівні. СК3. Розуміння 

особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки. 

СК4. 3датність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. СК8. Здатність аналізувати та розв`язувати 

завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин. СК9. 

Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. СК11. Здатність 

обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію. СК12. 3датність самостійно виявляти 

проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, 

пропонувати способи їх вирішення. 

ПРН3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати 

базові концепції мікроекономіки. ПРН4. Розуміти принципи економічної 

науки, особливості раціонального функціонування споживача та 

виробника. ПРН5 Застосовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття 

управлінських рішень споживачами та підприємствами. ПРН6. 

Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності. ПРН7. Пояснювати моделі соціально-

економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на 

основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки. ПРН9. 

Усвідомлювати основні особливості мікроекономіки, напрямів 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

ПРН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 

відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності. 

ПРН11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового 

регулювання соціальноекономічних і трудових відносин. ПРН15. 

Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. ПРН16. Вміти 

використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати 

логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з 

економіки. ПРН21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та 

синтез для виявлення характеристик ефективного функціонування 

підприємства у різних ринкових умовах. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, «Політична економія» 

mailto:kafedraem@ukr.net


необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

Основні теми 

дисципліни 

Всього -120 годин, лекції -32 години, практичні заняття – 16 годин 

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки. 

Тема 2. Попит, пропозиція і механізм досягнення рівноваги. 

Тема 3. Еластичність попиту і пропозиції. 

Тема 4. Теорії вибору споживача. 

Тема 5. Моделювання поведінки споживача в ринковій економіці. 

Тема 6.Підприємство та його організаційно-правові форми. 

Тема 7.Моделювання вибору виробника. 

Тема 8. Витрати виробництва. 

Тема 9. Поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції 

Тема 10. Модель чистої монополії 

Тема 11. Поведінка фірми в умовах монополістичної конкуренції та 

олігополії. 

Тема 12. Виробництво та попит на економічні ресурси. 

Тема 13. Ціноутворення на ринках ресурсів та формування доходів. 

Мова викладання українська 



Список основної та 

додаткової 

літератури 

Основна: 

1. Базилевич В.Д. Мікроекономіка. 2-е видання, перероб. та доробл. 

Підручник. [Текст]/ В.Д. Базилевич. - К.: Знання, 2008 – 679с. 

2. Тарасевич В.М. Економічна теорія: Підручник. [Текст]/В.М. 

Тарасовича. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. 

3. Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навчальний 

посібник/ За ред. О.Я. Базілінської. – Вид-ня  2-е, перер. та допр. 

[Текст]/ О.Я. Базілінська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. 

– 352 с. 

4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навчальний 

посібник. -  6-те вид. [Текст]/ А.О. Задоя. – К.: Знання, 2007. – 211 

с. (базовий підручник). 

5. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний 

посібник. [Текст]/ А.Ф. Косік. – К.: Центр навчальної  літератури, 

2010. – 672с. 

 

Додаткова: 

6. Базилевич В.Д. Мікроекономіка. Практикум.  2-е видання, 

перероб. та доробл. Навчальний посібник. [Текст]/ В.Д. Базилевич. 

- К.: Знання, 2010 – 491с. 

7. Задоя А.О. Мікроекономіка: курс лекцій та вправи. Навчальний 

посібник.[Текст]/ А.О. Задоя. - К.: Знання, 2006 – 211с. 

8. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка. Практикум. 

Навчальний посібник. [Текст]/ А.Ф. Косік. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2011. – 400с. 

Електронні ресурси 

9. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України http://www.me.gov.ua/ 

10. Податкове законодавство, узагальнюючі консультації,  анонс 

подій http://sfs.gov.ua/ 

11. Нормативно законодавчі акти у державному секторі, 

підприємницької діяльності, міжнародні стандарти 

https://mof.gov.ua/uk 

12. Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. 

Періодичні видання НБУ https://www.bank.gov.ua/ 

13. Державна служба статистики http://www.ukrstat.gov.ua/ 

14. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України 

http://dspace.nbuv.gov.ua/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=1&et

al=-1&offset=17032&type=title 

15. Нормативні акти України, дисертаційні автореферати, науково 

електрона бібліотека http://www.nbuv.gov.ua/ 

16. Бібліотека університету та її депозитарій 

https://library.diit.edu.ua/uk/catalog 

17. Система дистанційного навчання (СДН) «Лідер»     

      http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=501 
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