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Опис дисципліни 
 
Дисципліна «Мікроекономіка» належить до блоку обов’язкових дисциплін циклу професійної 

підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування.Дисципліна «Мікроекономіка» спрямована на поглиблення у 
студентів знань про термінологію та основні принципи, що лежать в основі мікроекономічного аналізу 
поведінки споживачів та виробників, застосування рівноважних, графічних та розрахунково-
аналітичних методів аналізу поведінки суб’єктів за умов досконалої і недосконалої конкуренції, 
вивчення поведінки та механізму прийняття рішень окремими економічними суб’єктами – 
мікросистемами, що прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів, котрі можливо застосувати 
альтернативно. Дисципліна орієнтує на пошук інструментарію аналітичних досліджень поведінки 
суб’єктів мікроринку та оцінки вибору оптимальних рішень. 

 
Структура курсу 

№ 
п/п Тема Результати навчання Завдання 

1. Предмет і метод 
мікроекономіки 

Знати економічну термінологію та методи 
мікроекономічних досліджень 

Опитування, 
тестування 

2. 
Кардиналістська та 
ординалістська теорія 
поведінки споживача 

Вміти аналізувати поведінку споживача за 
допомогою граничної корисності і системи 
пріоритетів споживача 

Опитування, 
тестування, 

задачі 
3. Аналіз поведінки 

споживача 
Здійснювати аналіз поведінки споживача 
внаслідок зміни доходу і ціни на товар 

Опитування, 
тестування, задачі 

4. Попит і пропозиція, їх 
еластичність 

Аналізувати кон’юнктуру ринку та вплив 
чинників її зміни 

Опитування, 
тестування, задачі 

5. Мікроекономічна модель 
підприємства Дослідити мотиви діяльності підприємства Опитування, 

тестування 

6. 
Варіації факторів 
виробництва та оптимум 
товаровиробника 

Здійснювати аналіз виробничої  функції та 
рівноваги виробника 

Опитування, 
тестування, задачі 

7. Витрати і доходи 
підприємства 

Здійснювати аналіз формування витрат і 
доходів підприємства у коротко і 

Опитування, 
тестування, задачі 



 

довготривалому періоді 

8. Ринок досконалої 
конкуренції 

Визначати обсяг і ціну, які максимізують 
прибуток або мінімізують збитки 
підприємства за умов досконалої конкуренції 

Опитування, 
тестування, задачі 

9. Монопольний ринок Проводити аналіз поведінки монополіста та 
практику здійснення цінової дискримінації 

Опитування, 
тестування, задачі 

10. Ринок монополістичної 
конкуренції 

Здійснювати аналіз поведінки виробника з 
використанням методів нецінової 
конкуренції 

Опитування, 
тестування, задачі 

11. Олігополія Аналізувати основні моделі ціноутворення та 
рівноваги на ринку олігополії 

Опитування, 
тестування, задачі 

12. Ринок факторів 
виробництва 

Аналізувати особливості кон’юнктури ринку 
праці, ринку капіталу та ринку землі 

Опитування, 
тестування 

13. Ринки з асиметричною 
інформацією 

Дослідити ринки асиметричної інформації та 
використовувати методи згладжування 
асиметричності інформації на ринках товарів 
і послуг 

Опитування, 
тестування 

14. 
Загальна ринкова 
рівновага і економіка 
добробуту 

Здійснювати аналіз часткової і загальної 
рівноваги та визначати умови ефективності у 
сфері виробництва, обміну та розподілу 
ресурсів 

Опитування, 
тестування 

15. Інституціональні аспекти 
ринкового господарства 

Вміти виокремлювати зовнішні і внутрішні 
ефекти та їхню позитивний і негативний 
вплив 

Опитування, 
тестування 
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Мікроекономіка» використовуються такі засоби оцінювання 
та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; презентації 
результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; оцінювання 



 

комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів самостійної роботи 
студентів; інші види індивідуальних і групових завдань; екзамен. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення 
контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з 
дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 
інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 
об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 

 
Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Мікроекономіка» визначається як 
середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

 
Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 

 
Заліковий 
модуль 3 

Заліковий 
модуль 4 
(екзамен) 

20 % 20 % 20 % 40 % 

1. Усне опитування під час 
заняття, розв’язування 
ситуаційних вправ (теми 1-7 
по 3 бали) – 21 бал 
2. Самостійна робота – 19 
балів 
3. Письмова контрольна 
робота – 60 балів 

1. Усне опитування під час 
заняття, розв’язування 
ситуаційних вправ (теми 8-15 
по 3 бали) – 24 бали 
2. Самостійна робота – 16 
балів 
3. Ректорська  контрольна 
робота  (тести, ситуаційні 
завдання) за усіма темами – 
60 балів 

1. Виконання 
завдань під час 
тренінгу – 10 
балів 
2. Підготовка 
змістової частини 
КПІЗ – 60 балів 
3. Захист КПІЗ – 
30 балів 

1. Теоретичне 
питання – 30 
балів 
2. Тестові 
завдання – 40 
балів 
3. Ситуаційні 
вправи – 30 
балів 

 
Шкала оцінювання 

За шкалою 
ЗУНУ 

За національною 
шкалою За шкалою ECTS 

90 – 100 відмінно А (відмінно) 

85 – 89 
добре 

B (дуже добре) 

75 – 84 C (добре) 

65 – 74 
задовільно 

D (задовільно) 

60 – 64 E (достатньо) 

35 – 59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю перескладання) 

1 – 34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
 
 
 


