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1. ОПИС  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Галузь знань,напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –4 

Галузь знань 

28  «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова 

Загальна кількість годин – 

120 

Спеціальність:  

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2 2-й 3-й 

Тижневе навантаження: 

аудиторних занять – 5 

самостійна робота 

студента – 7 

 

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 30 год. 

Лабораторні 

заняття  
- 

Практичні 

заняття 
20 год. 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
70 год. 

Форма контролю: іспит 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДВННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета. Полягає у формуванні системи теоретичних знань щодо понятійно-

категоріального апарату макро- і мікроекономіки; ґрунтовне оволодіння сутністю 

економічних явищ  і процесів; забезпечення базової фундаментальної теоретичної 

підготовки, необхідної для подальшого вивчення циклу економічних дисциплін; 

глибоке розуміння законів і основних тенденцій економічного розвитку суспільства; 

розкриття інструментів та механізмів функціонування економічного розвитку на 

основі  його  найбільш  відомих  світових  моделей  та стратегій. 

 

Завданнями дисципліни є: 

- надання знань про базові положення мікроекономічної теорії;  

- прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу; 

- прищеплення навичок вивчення впливу поведінки економічних суб'єктів та 

економічної політики на обсяг споживання та інвестицій, валютні курси, рівень 

інфляції, рівень безробіття, торговельний баланс 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати:  

- основи аналізу і взаємодії попиту та пропозиції;  

- як формується споживчий вибір на ринку;  

- як фірма визначає кількісний та якісний склад ресурсів для виробництва певного 

обсягу виробництва;  

- як фірма визначає обсяг продукції та ціну на неї залежно від ринкової структури. 

- вплив макроекономічної політики на ефективність функціонування 

мікроекономічних підсистем; 

- закономірності суспільного відтворення, економічного зростання; 

- вплив  світогосподарських  зв'язків  на  державні  бюджет    і борг, платіжний 

баланс тощо; 

- умови, чинники та результати функціонування національної економіки як 

єдиного цілого. 

 

вміти:  

- аналізувати діяльність підприємства за умов досконалої та недосконалої 

конкуренції;  

- аналізувати поведінку споживачів на ринку товарів та послуг, а також 

домогосподарств на ринку факторів виробництва. 

- розуміти економічну сутність та значення основних макроекономічних 

показників під час вивчення макроекономічних процесів; 

- користуватися теоретичними положеннями дисципліни для вирішення 

практичних завдань щодо аналізу макроекономічної ситуації будь-якої країни; 

- визначати можливість і подальші перспективи розвитку національної економіки; 

 

бути ознайомленим: із законодавчою базою України з питань, що вивчаються 

дисципліною, з історичним розвитком економічних процесів та явищ 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1.  «Мікроекономіка» 

 

ТЕМА 1. Предмет і метод мікроекономіки  
 

Мікроекономіка. Позитивні та нормативні питання в мікроекономіці. 

Граничний аналіз. Модель. Оптимізація та визначення рівноваги. Методи 

економічного аналізу. Оптимізаційні та рівноважні моделі: організаційна стихія та 

ієрархія. Раціональна поведінка. Економічні потреби. Основна проблема 

мікроекономіки. Економічні блага та їх класифікація. Економічні ресурси. 

Структура економічних ресурсів. Крива виробничих можливостей. Ефективність. 

Альтернативні витрати. Фірма, домогосподарство та держава як суб’єкти 

мікроекономіки. Досконала конкуренція. Монополія. Монополістична конкуренція. 

Олігополія. Повна зайнятість ресурсів. Повний обсяг виробництва. Закон зростання 

альтернативних витрат. Абсолютна та відносна перевага. 

[1, с.9-20], [2, с. 8-17], [4, с.16-32; 44-50], [5, с. 21-30], [6, с. 5-44] 

 

ТЕМА 2. Аналіз поведінки споживача  

 

Потреба. Цінність блага. Корисність. “Парадокс” Сміта. Сукупна корисність. 

Гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Кардиналістська теорія 

поведінки споживача. Перший та другий закони Госсена. Бюджетна лінія. Варіанти 

поведінки бюджетної лінії. Споживчий вибір.  

Ординалістська теорія поведінки споживача. Крива байдужості. Властивості 

кривої байдужості. Карта кривих байдужості. Гранична норма заміщення благ. Види 

кривих байдужості. Точка рівноваги споживача. Споживча рівновага.  

Ефект доходу. Ефект заміщення. Лінії “доход-споживання” та “ціна-

споживання”.  

[1, с. 64-74, 78-89], [2, с. 33-82], [3, 30-32, с. 39-43, с.47-58], [4, с. 120-139], [5, с. 66-

92, с. 96-107], [6, с. 92-139, с. 150-182] 

 

ТЕМА 3. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини  

 

Попит. Закон попиту. Функція попиту. Детермінанти попиту. Крива попиту. 

Зміна попиту. Зміна величини попиту. Вдавані порушення закону попиту. 

Престижний попит. Ажіотажний попит. Пропозиція, закон пропозиції. Функція 

пропозиції. Детермінанти пропозиції. Крива пропозиції. Зміна пропозиції. Зміна 

величини пропозиції. Аномальна поведінка виробника. Ринкова рівновага. 

Надлишок споживача та надлишок виробника.  Надлишок. Дефіцит. Закони 

ринкової рівноваги. Стабільна рівновага. Рівновага за Вальрасом. Рівновага за 

Маршаллом. Абсолютна, відносна, локальна, глобальна рівновага. Нестабільна 

рівновага. Напівстабільна рівновага. Ефект вимивання “дешевого” асортименту. 

Абсолютний дефіцит. Зміна ринкової рівноваги під впливом нецінових чинників. 

Еластичність. Еластичність попиту. Цінова еластичність попиту. Абсолютно 



еластичний, абсолютно нееластичний, одиничний, еластичний та нееластичний 

попит. Еластичність попиту за доходом. Перехресна еластичність попиту. 

Еластичність пропозиції. Миттєвий, короткостроковий та довгостроковий періоди 

часу. Фіксація цін державою. Податкове регулювання. Податковий тягар. 

Перерозподіл податкового тягарю. Ціна попиту. Ціна пропозиції. Точкова та дугова 

еластичність. 

[1, с. 25-40; 45-58], [2, с. 82-140], [3, с. 54-95, 102-142], [4, с. 82-105], [5,с. 33-61], [6, 

с. 50-87] 

 

 ТЕМА 4. Мікроекономічна модель підприємства  
 

Фірма. Основні типи контрактів: класичний, неокласичний, імпліцитний. 

Загальні, специфічні, інтерспецифічні ресурси. Основні форми ділових підприємств: 

індивідуальні фірми, партнерство, корпорація. Державна фірма та фірма, що 

регулюється. Неприбуткова організація та кооператив. Виробництво. Технологія. 

Фактори виробництва. Короткотерміновий та довготерміновий періоди. Виробнича 

функція. Виробнича функція Кобба-Дугласа. Сукупний, середній та граничний 

продукт змінного фактору. Основні стадії виробництва. Закон спадної граничної 

продуктивності.  

Ізокванта. Гранична норма технологічного заміщення. Ізокоста. Лінія 

експансії фірми.   

Сукупний, середній та граничний доход. Витрати виробництва. Економічний 

та бухгалтерський прибуток. Сукупні, середні та граничні витрати. Явні та неявні 

витрати. Постійні та змінні витрати. Неповернені витрати. Криві сукупних, середніх  

та граничних витрат. Крива довгострокових середніх витрат. Причини позитивного 

та негативного ефекту від масштабу. Структура витрат в миттєвому, короткому та 

тривалому періодах.  

[ 1, с. 96; с.103-109, с. 113-121, с. 132], [2. С. 140-196]). [3, с. 70-71, с.74-79, с. 201-

223, с. 228-258], [4, с. 158-171, с. 183-191,с. 195-201, с. 204-207], [5, с.159-160; 163-

171;182-183; 187-220], [6, с. 187-209, с. 210-230]  

 

ТЕМА 5. Ринок досконалої конкуренції  

 

Досконала конкуренція. Сукупний та граничний підходи до визначення 

оптимальних обсягів випуску. Пропозиція конкурентної фірми у 

короткотерміновому періоді. Сталість ринкової рівноваги конкурентної фірми. 

Рівновага конкурентної фірми  та галузі у короткотерміновому періоді. Крива 

ринкової пропозиції на тривалому інтервалі та її можливі конфігурації. 

Оптимальний обсяг і ціна конкурентної фірми, що максимізує прибуток. Графічне 

зображення кривої попиту конкурентної фірми, її середнього, сукупного та 

граничного доходу. Графік кривої пропозиції конкурентної фірми та графік 

галузевої пропозиції.  Точка беззбитковості (критичні точки). Оптимальний обсяг та 

ціна конкурентної фірми, що мінімізує збитки. Випадок припинення діяльності 

фірми. Парадокс прибутку. Догранична, гранична та позагранична фірма. 

“Квазірента”. Умови довгострокової рівноваги фірми. 



[1, с. 126-141], [2. С. 197-222], [3, с. 264-305], [4, с. 192-195; 201-207; 221-224], [5, с. 

229-259], [6, с. 238-268] 

 

ТЕМА 6. Механізм функціонування ринків недосконалої конкуренції  

 

Монополія. Чиста монополія. Природна монополія. Відкрита та закрита 

монополія. Проста монополія. Адміністративна монополія. Монополія, що 

застосовує цінову дискримінацію. Крива попиту монополіста. Криві сукупного та 

граничного доходу. Ціна та обсяг продукції, що забезпечують монополії 

максимальний прибуток. Мінімізація збитків в умовах чистої монополії. Рівновага 

фірми-монополіста у довготерміновому періоді. Монополістичне ціноутворення за 

принципом “витрати плюс”.  Цінова дискримінація. Умови та різновиди цінової 

дискримінації.  

Олігополія. Основні ознаки та причини виникнення олігополії. Рішення фірми 

щодо обсягу виробництва. Негнучкість цін в умовах олігополії. “Ламана” крива 

попиту. Оптимальний рівень цін та обсягів продажу, що максимізує прибуток 

олігополіста. Картель. Лідерство в цінах. Ціноутворення за принципом “витрати 

плюс…”. Рівновага Курно. Дуополія. Модель Курно. Крива контрактів. Рівновага за 

Нешем. Моделі Бертрана та Штакельберга. Теорія ігор. “Дилема ув’язнених”. 

Кооперативні та некооперативні ігри. Домінуюча стратегія. Стратегія максиміну. 

Чиста та змішана стратегії. Гра, що повторюється. Послідовна гра.  

Монополістична конкуренція. Характерні риси монополістичної конкуренції. 

Короткострокова рівновага фірми в умовах монополістичної конкуренції. 

Довгострокова рівновага фірми в умовах монополістичної конкуренції.  

[1, с. 146-155, 161-166; 172-182], [2, с. 139-157, 162-174; 177-186], [3, с. 92-109, 112-

121; 124-139], [4, с. 225-235; 249-267], [5, с. 299-332; 337-368, 385-417; 423-451], [6, 

с. 460-482, 487-503 ] 

 

ТЕМА 7. Ринки факторів виробництва  

 

Функції ринків факторів виробництва. Цілі та обмеження споживання 

факторів виробництва. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва. 

Вартісний граничний продукт та ціна фактора. Основне правило визначення попиту 

на фактори виробництва. Цінова еластичність попиту на робочу силу. 

Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Граничний виграш 

виробника від найманої праці. Попит окремого виробника на працю. Ефекти зміни 

доходу і заміщення за змін заробітної плати. Криві пропозиції праці, що 

“вигинаються назад”. Вибір робітника щодо праці і відпочинку. Капітал як ресурс 

тривалого використання. Позичковий процент. Ставка позичкового процента. Крива 

попиту та пропозиції на фактори виробництва на досконало та недосконало 

конкурентному ринку. Залежність між ринком товару та ринком ресурсу щодо 

обсягів та цін. Економічна рента. Попит та пропозиція на ринку землі. 

Диференційна рента. Ціна землі. Орендна плата. Монопольна та абсолютна рента. 

[1, с.187-209], [2, с. 288-346], [3, с. 191-213], [4, с. 279-299; 318-340], [5, с.456-481; 

484-509], [6, с. 542-576; 579-626] 



ТЕМА 8. Загальна рівновага та економіка добробуту  

 

Часткова та загальна рівновага. Етапи аналізу загальної рівноваги. Ефект 

зворотного зв’язку. Система рівнянь загальної рівноваги за Вальрасом. Закон 

Вальраса. Діаграма Еджуорта. Парето-ефективний розподіл. Загальна рівновага за 

Парето. Ефективність та справедливість. Крива виробничих можливостей та 

ефективність випуску. Сукупна ефективність конкурентних ринків. Причини 

обмеженої спроможності ринкового регулювання. Оптимум та квазіоптимум 

ринкової системи. Критерії оцінки добробуту. Загальна рівновага. Крива контрактів. 

Криві можливостей споживача та виробничих можливостей. 

[1, с. 215-222], [3, с. 189-197], [4, с. 353-371], [5, с. 514-540], [6, с. 507-523] 

 

ТЕМА 9. Інституціональні аспекти ринкового господарства  

 

Права власності. Трансакційні витрати. Форми трансакційних витрат: витрати 

пошуку інформації; витрати ведення переговорів та укладання контрактів; витрати 

виміру; витрати специфікації та захисту прав власності; витрати опортуністичної 

поведінки. Приватна, загальна та державна власність. Зовнішні ефекти (екстерналії). 

Негативний зовнішній ефект. Позитивний зовнішній ефект. Корегуючі податки та 

субсидії. Теорема Коуза. Ефективний рівень викидів. Права на забруднення 

навколишнього середовища. Суспільне та приватне благо. Сукупний попит на чисто 

приватне та чисто суспільне благо. Проблема безбілетника. “Фіаско” ринку. Функції 

держави в ринковій економіці. 

[1, 227-234], [2, с. 218-231], [3, с. 200-217], [420-433], [5, с. 570-595], [6, с. 524-537] 

 

 

Змістовий модуль 2.  «Макроекономіка» 

 

ТЕМА 10.  Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі 

національних рахунків  

 

Макроекономіка. Предмет макроекономіки. Ефективність економіки. Повна 

зайнятість та повний обсяг виробництва. Національна економіка. Економічна 

система. Агреговані параметри економічної системи. Економічне моделювання. 

Економічна змінна. Економічна політика. 

Базова модель кругообігу. Фінансові ринки. Відкрита економіка. Інвестиції 

валові, чисті. Проста модель кругообігу. Ускладнена модель. Потік. 

Валовий внутрішній продукт. Валовий національний продукт. Чистий 

національний продукт. Національний доход. Особистий доход. Використовуваний 

доход. Баланс народного господарства. Система національних рахунків. Імпутована 

вартість. Економічна операція. Резиденти економіки. Економічна територія. Базова 

модель кругообігу. Відкрита економіка. Приватна економіка. 

Кінцева продукція. Проміжна продукція. Додана вартість. Чистий експорт. 

Номінальний ВВП. Реальний ВВП. Індекс цін. Інфлювання та дефлювання 

ВВП. 



[2, с. 15-94], [ 6, с. 5-46], [8, с. 221-238], [11,  с.  13-5100], [15, с.  5-41],  [19,  с. 6-

22], [26, с. 9-97 ] 

 

ТЕМА 11. Товарний ринок та  ринок праці  

 

Сукупний попит. Сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага. 

Короткострокова рівновага. Довгострокова рівновага. Шок попиту. Шок пропозиції. 

Стабілізаційна політика. 

Ринок праці, його об’єкти та суб’єкти. Заробітна плата номінальна та реальна. 

Попит на робочу силу. Пропозиція робочої сили. Фактори попиту і пропозиції 

робочої сили. Економічно активне та економічно неактивне населення. Рівень 

економічної активності населення. Зайнятість. Повна та раціональна зайнятість. 

Рівень зайнятості. Політика зайнятості в Україні. Безробіття та його види. 

Фактичний рівень безробіття. Природний рівень безробіття. Наслідки безробіття. 

Закон Оукена. 

[1, с.272-285]; [2, с. 95-126, 169-189]; [3, с.50-58, 181-191,199-211]; [4, с.76-94]; [5, 

с.156-175]; [6, с.42-54, 104-123]; [7, с.29-34, 38-50, 110-115]; [8, с. 157-163, 175-192, 

195-204]; [9, с. 36-40, 123-125]; [10, с.246-252];  [11, с. 48-61]; [12, с. 261-284]; [13, 

с. 62-65, 307-324]; [14, 22-28, 63-68, 244-257 ]; [13, с.253-279]; [15, с. 103-122, 329-

345]; [16, с. 141-145]. 

 

ТЕМА 12.  Грошовий ринок. Інфляція  
 

Грошовий ринок. Грошова маса. Грошові агрегати. Депозити. Ліквідність. 

Попит на гроші. Пастка ліквідності. Пропозиція грошей. Крива LМ. Обов’язкові 

резерви банку. Надлишкові резерви банку. Процентна ставка. Номінальна процентна 

ставка. Реальна процентна ставка. Депозитний мультиплікатор. Грошовий 

мультиплікатор. Грошова база. Грошово-кредитна політика. Норма обов’язкового 

резервування. Операції на відкритому ринку. Облікова ставка. 

Інфляція. Дефляція. Дезінфляція. Стагфляція. Рівень інфляції. Темп інфляції. 

Інфляція попиту. Інфляція пропозиції. Інфляційний податок. Крива Філіпса. 

Антиінфляційна політика. Коефіцієнт дезінфляційних втрат. 

[1, с. 208-233, 243-262]; [2, с. 134-168]; [3, с.58-67, 138-157, 245-253]; [4, с. 13-18, 

275-329]; [6, с. 131-155]; [7, с. 79-98]; [9, с. 33-36, 98-101, 113-114, 125-127]; [10, с. 

252-257, 321-339, 348-352]; [11, теми 5, 6 ]; [13, с. 182-202, 284-287, 329-388]; [14, 

с.68-74, 201-218]; [15, с.233-259, 268-282]; [16, с. 118-133, 145-154]. 

 

ТЕМА 13. Споживання домогосподарств. Приватні інвестиції   
 

Споживання. Заощадження. Кейнсіанські функції споживання та 

заощадження. Середні схильності до споживання та до заощадження. Граничні 

схильності до споживання та до заощадження. Ефект заощаджень. Недоходні 

фактори споживання та заощадження. Моделі поведінки споживача. 

Інвестиції. Рівень інвестування. Структура інвестування. Валові та чисті 

інвестиції. Автономні та індуційовані інвестиції. Акселератор. Неокласична 



модель інвестицій. Інвестиційний попит. Фактори інвестиційного попиту. Віддача 

від інвестицій. Очікувана норма чистого прибутку. Ринок позичкових коштів: 

зв’язок заощаджень та інвестицій. Національні заощадження. Процентна ставка 

номінальна і реальна. 

[3, с. 76-90, 98-109]; [8, с. 204-215]; [9, с. 62-67]; [11, теми 7, 8 ]; [14, с.77-97]; [13, с. 

98-135]; [ [14, с.77-88]; [15, с. 171-178]; [16, с. 82-88, 92-95] 

 

ТЕМА 14. Сукупні витрати і ВВП  

 

Сукупні витрати. Заплановані витрати. Фактичні витрати. Рівноважний обсяг 

виробництва. Мультиплікатор автономних витрат. Простий податковий 

мультиплікатор. Гранична схильність до імпорту. Рецесійний розрив. Інфляційний 

розрив. Фіскальна політика. Державні видатки. Податки. Гранична податкова ставка. 

Дискреційна фіскальна політика. Автоматична фіскальна політика. Автоматичні 

(вмонтовані) стабілізатори. 

[1];  [2, с.162-218];  [3, с.114-137];  [4, с.71-111];  [6, с.121-138];  [7, с. 61-75]; [8, 

с.219-252]; [11, с. 67-83, 110-112]; [12, с. 294-309]; [13, с. 221-252];  [14, с. 69-81]; 

[15,с.123-147]; [17, с. 202-220]; [16]. 

 

ТЕМА 15. Держава в системі макроекономічного регулювання  
 

Державне регулювання економіки. Бюджетне сальдо. Бюджетний дефіцит. 

Фактичний дефіцит. Структурний дефіцит. Циклічний дефіцит. Бюджетний 

профіцит. Державний борг. Внутрішній державний борг. Зовнішній державний борг. 

Обслуговування боргу. Тягар боргу. Боргова криза. Соціальна політика. Бідність. 

Межа бідності. Рівень бідності. Глибина бідності. Крайня форма бідності. 

[1]; [2, с. 453-494]; [3, с. 212-228]; [4, с. 71-111]; [5]; [6, с. 139-163]; [7, с. 61-75]; 

[8, с. 219-252]; [11, с. 66-90];  [12, с. 294-309];  [13, с. 402-417]; [14, с. 81-90];[15, с. 

170-183, 189-192]; [17, с. 202-220]; [19]. 

 

ТЕМА 16. Економічна динаміка  
 

Коливання ділової активності. Економічний цикл. Економічне зростання. 

Екстенсивне зростання. Інтенсивне зростання. Темп росту ВВП. Темп приросту 

ВВП. Золоте правило нагромадження. Загальна економічна рівновага 

[2, 305-358]; [3, с. 47-50, 329-352]; [6, с. 190-209]; [7, с. 27-29, 135-148]; [11,с. 41-43, 

138-158 ]; [12, с. 244- 246, 470-489]; [13, с. 141-181, 296-307]; [14, с.105-119 ]; [15, 

с.264-285]. 

 

 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня 
Вид заняття 

Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 
Література 

годин балів 

Змістовий модуль 1. «Мікроекономіка» 

1 

Лекція 1 Аналіз поведінки споживача 2 0,2 

[1, с.9-20], [2, с. 8-

17], [4, с.16-32; 44-

50], [5, с. 21-30], [6, 

с. 5-44] 

[1, с. 64-74, 78-89], 

[2, с. 33-82], [3, 30-

32, с. 39-43, с.47-58], 

[4, с. 120-139], [5, с. 

66-92, с. 96-107], [6, 

с. 92-139, с. 150-182] 

Практичне 

заняття 1 
Аналіз поведінки споживача 2 2,6 

Самостійна 

робота 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 1. 

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань. 

Розв’язати задачі. 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 2. 

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань. 

Розв’язати задачі. 

7 2 

2 

Лекція 2 
Попит, пропозиція, їх 

взаємовідносини 
2 0,3 

[1, с. 25-40; 45-58], 

[2, с. 82-140], [3, с. 

54-95, 102-142], [4, с. 

82-105], [5,с. 33-61], 

[6, с. 50-87] 

[ 1, с. 96; с.103-109, 

с. 113-121, с. 132], [2. 

С. 140-196]). [3, с. 

70-71, с.74-79, с. 201-

223, с. 228-258], [4, с. 

158-171, с. 183-191,с. 

195-201, с. 204-207], 

[5, с.159-160; 163-

171;182-183; 187-

220], [6, с. 187-209, с. 

210-230] 

Лекція 3 
Мікроекономічна модель 

підприємства 
2 0,3 

Практичне 

заняття 2 

Попит, пропозиція, їх 

взаємовідносини 
2 2,6 

Самостійна 

робота 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 3. 

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань. 

Розв’язати задачі. 

7 2 

3 

Лекція 4 Ринок досконалої конкуренції 2 0,3 [ 1, с. 96; с.103-109, 

с. 113-121, с. 132], [2. 

С. 140-196]). [3, с. 

70-71, с.74-79, с. 201-

223, с. 228-258], [4, с. 

158-171, с. 183-191,с. 

195-201, с. 204-207], 

[5, с.159-160; 163-

171;182-183; 187-

220], [6, с. 187-209, с. 

210-230] 

[1, с. 126-141], [2. С. 

197-222], [3, с. 264-

305], [4, с. 192-195; 

201-207; 221-224], [5, 

с. 229-259], [6, с. 

238-268] 

Практичне 

заняття 3 

Мікроекономічна модель 

підприємства. Ринок досконалої 

конкуренції 

2 2,6 

Самостійна 

робота 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 4. 

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань. 

Розв’язати задачі 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 5. 

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань. 

Розв’язати задачі. 

7 2 



4 

Лекції 5-6 
Механізм функціонування ринків 

недосконалої конкуренції 
2 0,6 

[1, с. 146-155, 161-

166; 172-182], [2, с. 

139-157, 162-174; 

177-186], [3, с. 92-

109, 112-121; 124-

139], [4, с. 225-235; 

249-267], [5, с. 299-

332; 337-368, 385-

417; 423-451], [6, с. 

460-482, 487-503 ] 

Самостійна 

робота 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 6. 

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань.  

Розв’язати задачі.  

7 2 

Практичне 

заняття 4 

Механізм функціонування ринків 

недосконалої конкуренції 
4 2,6 

5 

Лекція 7 Ринки факторів виробництва 2 0,3 

[1, с.187-209], [2, с. 

288-346], [3, с. 191-

213], [4, с. 279-299; 

318-340], [5, с.456-

481; 484-509], [6, с. 

542-576; 579-626] 

[1, с. 215-222], [3, с. 

189-197], [4, с. 353-

371], [5, с. 514-540], 

[6, с. 507-523] 

[1, 227-234], [2, с. 

218-231], [3, с. 200-

217], [420-433], [5, с. 

570-595], [6, с. 524-

537] 

Практичне 

заняття 5 
Ринки факторів виробництва 2 2,6 

Самостійна 

робота 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 7. 

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань. 

Розв’язати задачі. 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 8. 

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань. 

Розв’язати задачі. 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 9. 

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань. 

Розв’язати задачі. 

7 2 

6,7 

 
ПМК 1 - 10  

Всього за змістовий модуль 1 61 35  

Змістовий модуль 2.  «Макроекономіка» 

8 

Лекції 8-9 

Макроекономіка як наука. 

Макроекономічні показники в 

системі національних рахунків 

2 0,4 

[2, с. 15-94], [ 6, с. 

5-46], [8, с. 221-238], 

[11,  с.  13-5100], [15, 

с.  5-41],  [19,  с. 6-

22], [26, с. 9-97 ] 

Практичне 

заняття 6 

Макроекономіка як наука. 

Макроекономічні показники в 

системі національних рахунків 

2 2,6 

Самостійна 

робота 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 10.  

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань. 

Розв’язати задачі. 

7 2 

9 

Лекція 10 Товарний ринок та  ринок праці 2 0,2 [1, с.272-285]; [2, с. 

95-126, 169-189]; [3, 

с.50-58, 181-191,199-

211]; [4, с.76-94]; [5, 

с.156-175]; [6, с.42-

54, 104-123]; [7, с.29-

34, 38-50, 110-115]; 

[8, с. 157-163, 175-

192, 195-204]; [9, с. 

Практичне 

заняття 7 
Товарний ринок та  ринок праці 2 2,6 

Самостійна 

робота 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 11. 

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань. 

Розв’язати задачі. 

7 2 



36-40, 123-125]; [10, 

с.246-252];  [11, с. 

48-61]; [12, с. 261-

284]; [13, с. 62-65, 

307-324]; [14, 22-28, 

63-68, 244-257 ]; [13, 

с.253-279]; [15, с. 

103-122, 329-345]; 

[16, с. 141-145]. 

10 

Лекція 11 Товарний ринок та  ринок праці 2 0,2 [1, с. 208-233, 243-

262]; [2, с. 134-168]; 

[3, с.58-67, 138-157, 

245-253]; [4, с. 13-

18, 275-329]; [6, с. 

131-155]; [7, с. 79-

98]; [9, с. 33-36, 98-

101, 113-114, 125-

127]; [10, с. 252-257, 

321-339, 348-352]; 

[11, теми 5, 6 ]; [13, 

с. 182-202, 284-287, 

329-388]; [14, с.68-

74, 201-218]; [15, 

с.233-259, 268-282]; 

[16, с. 118-133, 145-

154]. 

Лекція 12 Грошовий ринок. Інфляція. 2 0,3 

Практичне 

заняття 8 
Грошовий ринок. Інфляція. 2 2,6 

Самостійна 

робота 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 12. 

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань. 

Розв’язати задачі. 

7 2 

11 

Лекція 13 Споживання домогосподарств 2 0,3 

Практичне 

заняття 9 
Споживання домогосподарств 2 2,6 

Самостійна 

робота 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 13. 

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань. 

Розв’язати задачі  

7 2 

12 

Лекція  14 Сукупні витрати та ВВП 2 0,3 [1];  [2, с.162-218];  [3, 

с.114-137];  [4, с.71-

111];  [6, с.121-138];  

[7, с. 61-75]; [8, с.219-

252]; [11, с. 67-83, 

110-112]; [12, с. 294-

309]; [13, с. 221-252];

  [14, с. 69-81]; 

[15,с.123-147]; [17, с. 

202-220]; [16]. 

[1]; [2, с. 453-494]; 

[3, с. 212-228]; [4, с. 

71-111]; [5]; [6, с. 

139-163]; [7, с. 61-

75]; [8, с. 219-252]; 

[11, с. 66-90];  [12, с. 

294-309];  [13, с. 

402-417]; [14, с. 81-

90];[15, с. 170-183, 

189-192]; [17, с. 202-

220]; [19]. 

[2, 305-358]; [3, с. 

47-50, 329-352]; [6, с. 

190-209]; [7, с. 27-29, 

135-148]; [11,с. 41-

43, 138-158 ]; [12, с. 

Лекція  15 
Держава в системі 

макроекономічного регулювання 
2 0,3 

Практичне 

заняття 10 
Сукупні витрати та ВВП 2 2,6 

Самостійна 

робота 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 14. 

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань. 

Розв’язати задачі. 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 15. 

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань. 

Розв’язати задачі. 

Вивчити глосарій та виконати 

тести на порталі по темі 16. 

Виконати проблемні завдання та 

завдання для перевірки знань. 

Розв’язати задачі. 

7 2 



244- 246, 470-489]; 

[13, с. 141-181, 296-

307]; [14, с.105-119 

]; [15, с.264-285]. 
13,14 ПМК 2  10  

Всього за змістовий модуль 2 59 35  

Іспит  30  

Всього з навчальної дисципліни 120 100  

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Мікроекономіка: сутність, функції, суб’єкти, етапи розвитку. 

2. Методи мікроекономічного аналізу. Основні засоби координування економічної 

діяльності. 

3. Економічні потреби. Благо та його різновиди. Класифікація економічних благ. 

4. Економічні ресурси: сутність, види, проблема рідкості. 

5. Проблема економічного вибору. Крива виробничих можливостей та її 

особливості. 

6. Попит: сутність, функція, закон. Зміна попиту та величини попиту. 

7. Пропозиція: сутність, функція, закон. Зміна пропозиції та величини пропозиції. 

8. Ринкова рівновага: сутність, закони. Основні види ринкової рівноваги. 

9. Цінова еластичність попиту: сутність, розрахунок, основні види та правила. 

10. Еластичність попиту за доходом та перехресна еластичність попиту: сутність, 

розрахунки, основні види. 

11. Еластичність пропозиції: сутність, розрахунок, основні види. 

12. Цінове регулювання ринку державою: сутність та наслідки. 

13. Податкове регулювання ринку державою: сутність та наслідки. 

14. Теорія граничної корисності і суб’єктивна цінність блага. 

15. Поведінка споживача в категоріях кривих байдужості. 

16. Концепція рівноваги споживача в термінах граничної корисності. Утворення 

ренти споживача та виробника. 

17. Ефект доходу та ефект заміщення. Крива попиту. 

18. Поняття і параметри виробничої функції. Основні стадії виробництва. 

19. Доход та витрати: сутність, види, основні показники. 

20. Виробнича функція з двома змінники факторами. Лінія експансії фірми. 

21. Взаємозв’язок витрат в короткостроковому та довгостроковому періодах. 

22. Найпростіша модель поведінки фірми. 

23. Пропозиція конкурентної фірми у короткостроковому періоді. 

24. Діяльність конкурентної фірми у довгостроковому періоді. 

25. Попит, сукупний та граничний доход в умовах чистої монополії. 

26. Короткострокова та довгострокова монопольна рівновага. 

27. Монополістичне ціноутворення: цінова дискримінація. 

28. Економічні наслідки монополії.. 

29. Модель монополістичної конкуренції: сутність, характерні риси. Визначення 

галузі. 



30. Короткострокова та довгострокова рівновага фірми в умовах монополістичної 

конкуренції. 

31. Олігополія: сутність, ознаки, причини виникнення. 

32. Рівновага Курно: сутність, особливості встановлення. 

33. Рівновага Штакельберга: сутність, особливості визначення. 

34. Рівновага Бертрана: сутність, особливості визначення. 

35. Ціноутворення в умовах олігополії, не заснованої на таємній змові. 

36. Ціноутворення в умовах олігополії, заснованої на таємній змові. 

37. Модель лідерства в цінах та ціноутворення за принципом “витрати плюс” в 

умовах олігополії. 

38. Теорія ігор 

39. Граничні витрати ресурсу і максимізація прибутку виробництва. 

40. Ринок факторів виробництва в умовах досконалої та недосконалої конкуренції. 

41. Заробітна плата як ціна використання праці: сутність, види, вплив на 

оптимальний рівень праці. 

42. Особливості формування пропозиції праці. 

43. Капітал як ресурс тривалого використання. Формування рівноваги на ринку 

капіталу. 

44.  Особливості функціонування ринку землі. 

45.  Загальна рівновага і економіка добробуту 

46.  Недосконалість ринку та державне втручання в економіку. Особливості              

попиту на чисте суспільне благо. 

47.  Зовнішні ефекти та їх коригування. Підходи до вирішення проблеми зовнішніх 

ефектів. 

48.  Особливості макроекономічного аналізу . Предмет макроекономіки, її об’єкти та 

суб’єкти. 

49.  Методи та функції макроекономіки. 

50.  Розвиток систем національного рахівництва. 

51.  Основні показники СНР: методи їх обчислення. 

52.  Роль цін в обчисленні макропоказників. 

53.  Моделі економічного кругообігу у економічній системі та їх структура. 

54.  ВВП та методи його обчислення. 

55.  Сукупний попит та його чинники. Крива сукупного попиту. 

56.  Сукупна пропозиція та її характеристика. Крива сукупної пропозиції. 

57.  Рівновага моделі AS – AD та її зміни. 

58.  Ефект храповика. 

59.  Особливості ринку праці та формування його рівноваги. 

60.  Сутність безробіття, його види та чинники/ 

61.  Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. 

62.  Показники, які характеризують ринок праці. 

63.  Особливості функціонування грошового ринку. 

64.  Пропозиція грошей, грошові агрегати. 

65.  Сукупний попит на гроші його складові. Пастка ліквідності. 

66.  Рівновага грошового ринку. Побудова кривої LM. 

67.  Мультиплікаційне розширення депозитів банківською системою. 



68.  Цілі та інструменти грошово-кредитної політики. 

69.  Сутність і види інфляції. 

70.  Чинники та показники інфляції. 

71.  Наслідки інфляції. Крива Філіпа. 

72.  Антиінфляційна політика. 

73.  Споживання і заощадження їх функції. Графіки споживання та заощадження. 

74.  Недоходні фактори споживання і заощадження. Автономне споживання. 

75.  Інвестиції, їх види і роль в економіці. 

76.  Взаємозв’язок інвестицій і заощаджень. 

77.  Чинники інвестиційного попиту. Лінійна функція інвестицій. 

78.  Модель витрати – випуск. 

79.  Модель витікання – ін’єкції 

80.  Модель мультиплікатора. 

81.  Фіскальна політика та її види. 

82.  Роль держави у змішаній економіці.  

83.  Державний бюджет. Концепції балансування державного бюджету. 

84.  Бюджетний дефіцит: його види і джерела фінансування. 

85.  Державний борг, його структура та шляхи зменшення. 

86.  Ефективність бюджетно-податкової та монетарної політики (через модель IS - 

LM) 

87.  Соціальна політика держави. 

88.  Коливання ділової активності та економічне зростання. 

89.  Моделі економічного зростання. 

90.  Проблема економічного зростання в різних країнах. 
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