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1. Опис навчальної дисципліни 
1. Шифр і назва галузі знань – 07 Управління та адміністрування  
2. Код і назва напряму підготовки – 073 Менеджмент  

3. Назва спеціалізації – спецалізація не передбачена 
4. Назва дисципліни – Мікроекономіка 
5. Тип дисципліни – обов’язкова  
6. Код дисципліни – ППО 6 
7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– перший освітній рівень  

8. Ступінь вищої освіти, що здобувається – бакалавр  
9. Курс / рік навчання – другий 

10. Семестр – четвертий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   
 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / годин) – 3,5 / 105 
 2) денна форма навчання:   
 аудиторні заняття (годин) – 42 
 % від загального обсягу – 40,0 
 лекційні заняття (годин) – 16 
 % від обсягу аудиторних годин – 38,0 
 семінарські заняття (годин) – 26 
 % від обсягу аудиторних годин – 62,0 
 самостійна робота (годин) – 63 
 % від загального обсягу – 60,0 
 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2,8 
 самостійної роботи – 4,2 
 3) заочна форма навчання:  відсутня 
 аудиторні заняття (годин) – х 
 % від загального обсягу – х 
 лекційні заняття (годин) – х 
 % від обсягу аудиторних годин – х 
 семінарські заняття (годин) – х 
 % від обсягу аудиторних годин – х 
 самостійна робота (годин) – х 
 % від загального обсягу – х 
 тижневих годин:   

 аудиторних занять – х 
 самостійної роботи – х 

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   
 1) попередні дисципліни – ЗПО 4 Економічна теорія; 

ЗПО 8 Історія економіки та економічної думки 

ППВ 1.2 Основи теорії економічної конкуренції 
 2) супутні дисципліни – ППО 7 “Міжнародні економічні відносини” 

ППО 8 “Менеджмент” 
 3) наступні дисципліни – ППО 9 Економіка підприємства; 

ППО 12 Фінанси підприємств; 

ППВ 6.2 Фінансовий аналіз підприємства; 

ППВ 9.1 Фінансова звітність підприємства. 

 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 
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2. Заплановані результати навчання 

Програмні 

компетентнос

ті, які 

здобуваються 

під час 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні економічні явища 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

Програмні 

результати 

навчання 

  ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем. 

ПР 7. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.  

 
Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, 

методи і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату мікроекономіки; 
1.2) визначати сутність категорій ринку праці та капіталу; 
1.3) описувати особливості ринків досконалої конкуренції та монополії;  
1.4) називати базові категорії теорії споживання, теорії попиту та пропозиції ; 
1.5) показувати особливості та закономірності прийняття рішень державою на 

мікрорівні. 
2. Розуміння 

(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають суть категорійного 

апарату мікроекономіки; 

2.2) описувати механізм функціонування підприємств в умовах ринкових відносин; 

2.3) виділяти сутність, форми і функції ринкового механізму та конкуренції; 

2.4) описувати причини, підходи і наслідки державного втручання в економіку; 

2.5) робити висновки про закономірності і принципи поведінки економічних суб’єктів, 

методи дослідження соціально-економічних процесів. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, 

застосувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) застосовувати теорії споживання, попиту та пропозиції в ринкових умовах; 

3.2) вибирати фактори зміни ринкового попиту, ринкової пропозиції та ринкової 

рівноваги на мікрорівні; 

3.3) демонструвати особливості функціонування ринку досконалої конкуренції та 

монопольного ринку; 
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3.4) екстраполювати на економічну практику моделі поведінки споживача і фірми в 

умовах ринку; 
3.5) формувати категоріальний апарат мікроекономіки з метою його застосування в 

науковому дискурсі. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між 

фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) аналізувати поведінку споживача на ринку і його реакції на зміну доходу і зміну цін; 

4.2) визначати виробничу функцію, ізокванту та ізокосту;  

4.3) виділяти постійні, змінні та сукупні витрати виробництва, середні витрати 

виробництва; 

4.4) досліджувати вплив держави на ринкове ціноутворення; 

4.5) упорядковувати особливості вибору в часі для прийняття інвестиційних рішень на 

мікрорівні. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) аргументувати особливості витрат виробництва та прибутку фірми в короткому та 

довгому періодах; 

5.2) пояснювати зв'язок ринкової ціни та умов прибутковості; 

5.3) формулювати ознаки монополії, олігополії, монополістичної конкуренції, 

монопсонії;  

5.4) встановлювати фактори зміни ринкового попиту, ринкової пропозиції та ринкової 

рівноваги на мікрорівні; 

5.5) упорядковувати моделі поведінки працівника на ринку праці. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати взаємодію ефектів заміни та доходу; 

6.2) аргументувати роль похідного попиту на ринках продукту та факторах виробництва; 

6.3) встановлювати фактори впливу на еластичність попиту та пропозиції; 
6.4) робити висновок про економічну роль держави в ринковій економіці; 

6.5) пояснювати необхідність та причини втручання держави в економічні процеси за 

ринкових умов. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) формувати ринкову ціну за умови: прибутковості, беззбитковості, збитковості, 

повного згортання виробництва фірми (графічно); 
7.2) робити оцінку зовнішнім ефектам (позитивним і негативним); 

7.3) моделювати поведінку споживача з урахуванням спадної граничної корисності 

блага; 
7.4) пропонувати застосування теорії еластичності при формуванні ринкової ціни; 

7.5) складати двофакторну виробничу функцію та карта ізоквант. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Предмет і метод  мікроекономіки 

Мікроекономіка як складова теоретичної економіки. Багатоаспектність 

теоретичного аналізу економічних систем. Проблема обмеженості ресурсів і необхідності 

вибору. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність 

поведінки суб’єктів ринкових відносин. Мікроекономіка як методологічна, 

термінологічна, інструментальна база конкретних економічних дисциплін. 

Предмет курсу, концептуальні основи і методологія мікроекономіки. Особливості 

мікроекономічної теорії. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні. Індивід. 

Домогосподарство. Підприємство. Держава. 

Методологія мікроекономіки. Граничний аналіз, моделювання, оптимізація та 

визначення рівноваги, порівняльна статика. Основний принцип мікроекономіки. 

Нормативна і позитивна мікроекономіки. Тезаурус науки: благо, попит, пропозиція, 

ринок, граничні величини, рівновага тощо. Мета, завдання і зміст науки мікроекономіка та 

її взаємозв’язок з іншими дисциплінами. 

 

Тема 2. Теорії та моделі поведінки споживача 

Поняття корисності. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності. Закон 

спадної граничної корисності економічного блага. Процес споживання та динаміка зміни 

сукупної та граничної корисності.  

Побудова кривих байдужості. Карта кривих байдужості. Властивості кривих 

байдужості. Поняття взаємозамінних благ, взаємодоповнюючих благ, нейтральних благ, 

благ з від’ємною корисністю. Гранична норма заміщення. Бюджетне обмеження споживача. 

Вплив зміни доходу споживача, системи оподаткування, субсидій, квот тощо на положення 

бюджетної лінії. Зміна цін та її вплив на бюджет споживача. Рівновага споживача: 

економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація. Методи знаходження точки рівноваги. 

Реакція споживача на зміну доходу. Крива “дохід-споживання”. Функція попиту від 

доходу: крива Енгеля. Поняття нормальних благ та благ нижчої споживчої цінності. Функції 

Торнквіста. Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива “ціна-споживання”. Крива 

індивідуального попиту. Поняття звичайних благ та благ Гіффена. 

Ефект заміни та ефект доходу. Вплив ефектів за Слуцьким та за Хіксом. Рівняння 

Слуцького. Взаємодія ефектів заміни та доходу. Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. 

Невизначеність та економічний ризик. Умови схильності та несхильності споживача до 

ризику. Ризик та ефективність економічних рішень. 

 

Тема 3. Попит, пропозиція та їх взаємодія на ринку 

Ринковий попит як сума індивідуальних попитів (означення, побудова графіків). 

Зміна попиту та зміна обсягу попиту, фактори зміни (економічний, алгебраїчний, графічний 

аналіз). 

Ринкова пропозиція. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції, фактори зміни 

(економічний, алгебраїчний, графічний аналіз).Взаємодія попиту та пропозиції.Ринкова ціна 

та ціна рівноваги, обсяг рівноваги. Механізм встановлення ринкової рівноваги. Вплив зміни 

попиту та пропозиції на рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції. 

Поняття надлишку споживача та надлишку виробника. Практичне застосування 

аналізу рівноваги: встановлення мінімуму заробітної плати, стелі цін, податки, квоти та 

тарифи, державний та приватний сектор.  

Поняття “еластичності” для загального випадку. Концепція еластичності 

взаємозв’язаних показників. Еластичність попиту. Еластичність попиту за чинниками 

впливу: еластичність попиту за власною ціною блага, еластичність попиту за ціною 

взаємодоповнюючого блага та за ціною взаємозамінного блага (перехресна еластичність), 

еластичність попиту за доходом.  
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Еластичність пропозиції. Фактори впливу на еластичність пропозиції. Еластичність 

пропозиції за власною ціною блага, еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва. 

 

Тема 4. Теорія фірми: виробництво та витрати 

Фірма як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система. Фактори виробництва та їх 

класифікація. Мотивація поведінки фірми. Миттєвий, короткотерміновий та 

довготерміновий періоди функціонування фірми. 

Поняття та параметри виробничої функції. Виробнича функція як економічна модель 

технології, способи побудови виробничої функції (табличний, алгебраїчний, графічний). 

Основні властивості виробничих функцій. 

Сукупний, середній та граничний продукт у короткотерміновому періоді. Закон 

спадної продуктивності факторів виробництва. Ізокванта та її властивості. Карта ізоквант. 

Гранична норма технічного заміщення. Постійний, спадний та зростаючий ефект від 

збільшення масштабу виробництва. 

Поняття і види витрат. Економічний та бухгалтерський підходи до визначення витрат. 

Альтернативні витрати. Економічний та бухгалтерський прибуток. Витрати виробництва у 

короткотерміновому періоді. Постійні, змінні, сукупні, середні та граничні витрати. Закон 

зростаючих граничних витрат. Витрати виробництва в довготерміновому періоді. Криві 

довготермінових витрат та їх види. Поняття ізокости, карта ізокост. Рівновага виробника: 

вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації 

випуску.  

Тема 5. Теорія ринкових структур 

Поняття ринкової структури. Види ринкових структур та їх ознаки. Характерні риси 

ринку досконалої конкуренції. Ринковий попит та крива попиту на продукцію фірми за умов 

досконалої конкуренції. Конкурентна стратегія фірми у короткотерміновому періоді. 

Пропозиція фірми та ринкова пропозиція. Конкурентна стратегія фірми у 

довготерміновому періоді. Ефективність ринку досконалої конкуренції. 

Модель чистої монополії та її характеристика. Різновиди монополій: відкриті, 

закриті, природні. Монопсонія. Монопольний ринок у короткотерміновому та 

довготерміновому періодах. Пропозиція фірми монополіста та особливості її формування. 

Цінова дискримінація. Економічні наслідки та соціальна ціна монополії. Порівняльний 

аналіз досконалої конкуренції та монополії. Державне регулювання монопольної 

діяльності, антимонопольна політика. 

Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції. Короткотермінова та 

довготермінова рівновага фірми. Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. 

Поглиблення диференціації продукту: позитивні та негативні наслідки. Вплив рекламної 

діяльності на обсяги виробництва та витрати. Суспільна ціна монополістичної конкуренції, 

порівняльний аналіз з ринком досконалої конкуренції та монопольним ринком. 

Олігополія, її сутність та основні ознаки. Різноманітність олігополістичних 

структур. Дуополія: суть моделей Курно та Бертрана. Моделі олігополістичного 

ціноутворення. Модель ламаної кривої попиту. Основний зміст нецінової конкуренції. 

Олігополія та економічна ефективність. Економічні наслідки олігополії. Державне 

регулювання олігополії. 

 

 

Тема 6. Мікроекономічна модель функціонування ринку факторів виробництва 

Ринки факторів виробництва (ресурсів): особливості попиту та пропозиції, 

рівновага. Пропозиція факторів виробництва. Попит на товари та попит на ресурси. Попит 

на ресурси, як похідний. Попит на ресурси в умовах досконалої та недосконалої 

конкуренції. Фактори, які впливають на попит на ресурси. Еластичність попиту на ресурс. 

Оптимальне співвідношення ресурсів. Правило найменших витрат. Правило максимізації 

прибутку.  
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Праця як фактор виробництва, її мобільність. Формування індивідуального, 

галузевого та ринкового попиту на працю. Ринкова пропозиція праці на досконало 

конкурентному ринку. Особливості ринкової пропозиції праці. Рівновага на ринку праці. 

Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. 

Двостороння монополія і визначення реального рівня заробітної плати. 

Капітал як фактор виробництва і ресурс тривалого використання. Попит та 

пропозиція капіталу. Споживання та інвестиції. Попит та пропозиція капіталу. Поняття 

дисконтованої величини. Види процентних ставок. Рівень дохідності, прибуток на капітал. 

Поняття теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень.  Рівновага 

на ринку капіталу.  

Ринок землі. Особливості землі як фактору виробництва. Особливості формування 

пропозиції землі та попиту на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента. 

 

Тема 7. Загальна ринкова рівновага та суспільна ефективність 

Методологія загального рівноважного аналізу. Часткова і загальна рівновага. Ефект 

зворотного зв’язку. Закон Вальраса. 

Рівновага в економіці обміну. Необхідність та вигоди ринкового обміну. 

Формування рівноваги суб’єктів мікроекономіки (виробника та споживача) і об’єктів 

мікроекономіки (рівновага на товарних ринках і ринках ресурсів). Порівняння граничних 

норм заміщення для пар товарів, що обмінюються. Діаграма Еджворта. Ефективність при 

обміні. Крива контрактів, крива можливих корисностей, крива виробничих можливостей. 

Парето-ефективний розподіл благ і ресурсів.Ефективність у виробничій сфері.  

Загальна рівновага та економіка добробуту. Сукупна (зведена) ефективність 

конкурентних ринків. Причини обмеженої здатності ринкового регулювання. Оптимум та 

квазіоптимум ринкової системи. Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки 

добробуту. Гранична норма трансформації. Теорія суспільного вибору: способи прийняття 

рішень та проблема ефективності. Критерії оцінки добробуту. Умови досягнення загальної 

рівноваги.  

 

Тема 8. Інституціональні аспекти ринкового господарства 

Зовнішні ефекти, їх економічний зміст. Поняття про зовнішні ефекти. Позитивні 

зовнішні ефекти, їх сутність, вплив на обсяг та ціну рівноваги; заходи щодо корегування 

(графічна інтерпретація). Негативні зовнішні ефекти, їх сутність, вплив на обсяг та ціну 

рівноваги; заходи щодо керування (графічна інтерпретація). Суспільні та приватні витрати 

(вигоди). Коригуючі податки та субсидії. Теорема Коуза-Стіглера. 

Громадські блага і громадський вибір. Поняття громадських благ. Приватні та 

громадські блага. Попит на громадські блага і ефективний їх обсяг. Ефективний обсяг 

виробництва суспільного блага. Неефективність ринкового ціноутворення на суспільні 

блага. Особливості формування попиту, пропозиції та ціни рівноваги. Забезпечення 

громадськими благами: можливість ринку і держави. 

Економічна роль держави у ринковій економіці. Проблема "безбілетника" та 

забезпечення суспільними благами. Необхідність та причини втручання держави в 

економічні процеси за ринкових умов. Провали ринку. Провали держави.  
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

з/з 
Теми 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1. Предмет і метод мікроекономіки 11 2 2 – – 7 

2. Теорії та моделі поведінки споживача 14 2 4 – – 8 

3. Попит, пропозиція та їх взаємодія на 

ринку 
14 2 4 – – 8 

4. Теорія фірми: виробництво та витрати 14 2 4 – – 8 

5. Теорія ринкових структур 14 2 4 – – 8 

6. Мікроекономічна модель функціонування 

ринку факторів виробництва 
14 2 4 – – 8 

7. Загальна ринкова рівновага та суспільна 

ефективність 
12 2 2 - - 8 

8. Інституціональні аспекти ринкового 

господарства 
12 2 2 – – 8 

* Усього годин: 105 16 26 - - 63 

 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, практичні заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбаченими тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в 

підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.  

4.2.3. Плани практичних занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять 

визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів включає завдання до кожної теми.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.  

4.3.3. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують 

індивідуальні завдання у вигляді рефератів.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для 

самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї 

програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На практичних заняттях застосовуються: 
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- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо 

засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на практичних заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого звіту про виконання ІНДЗ; 

5) складання окремих видів документів за ситуаційними завданнями; 

6) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі письмового заліку. 

Структура залікового білету включає два теоретичних завдання, задача, п’ять тестів. 

 

 

6. Схема нарахування балів 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно 

до такої схеми: 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

  
   

     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 

 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентами під час лекцій, семінарських занять,  

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в 

навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 
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7. Рекомендована література 

 

7.1. Основна література  

1. Яцюк О. С. Мікроекономіка : навч. посіб. О. С. Яцюк. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 

2019. 195 с. Режим доступу : http://194.44.112.13/chytalna/6704/index.html 

2. Базілінська О., Мініна О. Мікроекономіка. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 

352 с.  

3. Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка). 

Мікроекономіка : навчальний посібник. Мацелюх Н. П., Максименко І. А., Теліщук М. М. 

та ін. Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. 298 с. 

4. Мікроекономіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. М. М. Рудий. 5-те вид., випр. 

та доп. Київ : Каравела, 2017. 360 с. 

5. Білецька Л., Савич В., Білецький О. Економічна теорія. Політекономія. 

Мікроекономіка. Макроекономіка . Київ : Центр навчальної літератури, 2018. 688 с. 

6. Косік А., Грантковська Г. Мікроекономіка : практикум. Київ : Центр навчальної 

літератури, 2017. 418 с.  

7. Мікроекономіка. Тренінг-курс : навч. посібник .В. П. Решетило, А. Є. Ачкасов, І. А. 

Островський, С. Б. Тимофієва; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 2-ге 

вид., випр. і доп. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 265 с. 

8. Поплавська Ж., Криса О. Мікроекономіка. Теорія і практика управлінської 

економіки.  Київ : Алерта, 2016. 284 с.  

9. Мікроекономіка : методичні поради та плани практичних занять для студентів 

економічного факультету. За ред. С.М. Панчишина і П.І. Островерха. Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. 104 с.  

10. Дружиніна  В. В. Мікроекономіка : навч. посіб. В. В. Дружиніна, О. І. Чорноус. 

Харків : Друкарня Мадрид, 2015. 254 с. 

11. Оверченко В. І., Мажак З. М., Софій М. І. Мікроекономіка : навчальний посібник. За 

наук. ред. О. Л. Ануфрієвої. Івано-Франківськ, «Лілея-НВ». 2015. 348 с. 

12. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: підруч. у 2-х кн., кн.2: 

Мікроекономіка. Авт. кол.: С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.; за ред. С.М. 

Панчишина, П. І. Островерха. 2-гевид., випр.  і допов. Київ: Знання, 2013. 390 с. 

13. Залюбінська Л. М. Мікроекономіка  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Л. М. 

Залюбінська, М. Л. Скорик ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, 

економіки та механіки. Одеса : Астропринт, 2011. 320 с.  

14. Кравченко О. А. Мікроекономіка : теорія і практика: навч. посіб. О. А. Кравченко ; 

Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т бізнесу, економіки і інформ. технологій. Одеса : 

Астропринт, 2014. 255 с.  

15. Мікроекономіка: підручник. А.П. Наливайко, Л.А. Азьмук, П.Г. Банщиков та ін.; за 

наук. ред. А.П. Наливайка. Київ : КНЕУ, 2011. 446 с.  

16. Мікроекономіка : підручник. За ред. В.Д. Базилевича : для студ. вищ. навч. закл. 2-ге 

вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008. 679 с. 

17. Мікроекономіка. Практикум : навч. посіб. В. Д. Базилевич та ін.; за ред. В. Д. 

Базилевича. Київ : Знання, 2012. 491 с. 

18. Мікроекономіка : навч. посіб. для студентів освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" за 

напрямами: 6.030509 - "Облік і аудит", 6.030503 - "Міжнародна економіка", 6.030502 - 

"Економічна кібернетика", 6.030508 - "Фінанси і кредит" ("Банківські технології та 

процеси") / Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". Суми : 

Наталуха А. С. [вид.], 2014 . Ч. 1. 2014. 171 с. 

19. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. екон. спец. І. В. Стасюк та ін.; Львів. держ. 

ун-т внутр. справ. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. 323 с. 

http://194.44.112.13/chytalna/6704/index.html
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20. Практикум з мікроекономіки до підручника "Мікроекономіка". Є. В. Прохорова та 

ін.; за наук. ред. А. П. Наливайка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". Київ : КНЕУ, 2013. 522 с. 

21. Слухай С. В.  Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. 2-ге вид., 

переробл. і доп. Київ: АграрМедіаГруп, 2015. 374 с. 

22. Уфімцева О. Ю. Мікроекономіка : курс лекцій: Підручник. Дніпроперовськ : 

ПДАБА, 2012.172 с.  

 

7.2. Допоміжна література 

1. Ачкасов А. Є. Мікроекономіка. Тренінг-курс : навч. посіб. А. Є. Ачкасов, І. А. 

Островський, С. Б. Тимофієва ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків : ХНАМГ, 2012. 

247с.  

2. Вертелєва О.В., Грищенко О. Г., Квіцинська Н.В. Мікроекономіка : практикум. Київ:  

КНТЕУ. 2013. 107 с. 

3. Економічна теорія. Мікроекономіка: підручник. В. М. Тарасевич та ін.; за ред. д-ра 

екон. наук, проф. В. М. Тарасевича. К. : Знання, 2012. 134 с. 

4. Бесєдіна Г. Є. Мікроекономіка : практикум. Г. Є. Бєсєдіна ; Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва. Харків : Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2013. 99с. 

5. Економічна теорія: історія економіки та економічної думки, політична економія, 

мікроекономіка, макроекономіка : навч. посіб. для самост. підготов. до комплес. держ. 

екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх та ін. ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. 

Чернівці : Прут, 2011. 552 с. 

6. Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка : навч. посіб. для 

самост. підготов. до держ. екзамену з екон. Теорії. І. А. Максименко та ін.; Нац. ун-т держ. 

податк. служби України. Чернівці : Прут, 2011. 404 с. 

7. Отенко В. І., Попов О. Є. Мікроекономіка : навч. посібник. І. М. Колесниченко, А. В. 

Литвиненка, Н. О. Степаненко. Харків : ХНЕУ, 2012. 339 с.  

8. Косік А.Ф. Мікроекономіка: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. А.Ф. Косік, 

Г.Е. Гронтковська. Вид. 2-ге, перероб. і доповн. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 438 

с. 

9. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. 

Частина 2. Мікроекономіка. Пер. з англ. 13 видання. Наук. ред. перекладу Т Панчишина. 

Львів: Просвіта, 1999. 650 с. 

10. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс : принципы, проблемы и политика. Пер. с 

англ. 11 изд.- К.: ХаГар, 2000. – 785 с.. 

11. Мікроекономіка : практикум : навч. посіб. В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, А. І. 

Ігнатюк, С. В. Слухай ; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В. Д. 

Базилевич. Київ : Знання, 2010. 491 с.  

12. Мікроекономіка : практикум для студ. усіх спец., що навчаються за напрямками 

"Економіка і підприємництво" та "Менеджмент" / С. І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк, М. М. 

Деркач, М. В. Шипілова ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". Харків : НТУ "ХПІ", 2007. 

72 с. 

13. Мікроекономіка : навч. посіб. О. В. Носова та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 

О. В. Носової ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. Харків : ХДУХТ, 2010. 200 с. 

14. Мікроекономіка : навч. посіб. В. М. Козаченко, О. М. Паливода, С. А. Кузьміна, С. 

О. Нишпал ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. Київ : КНУТД, 2010. 188 с. 

15. Мікроекономіка : навч.-метод. посіб. Л. М. Яворська та ін.; Харк. нац. автомоб.-

дорож. ун-т.  Харків : ХНАДУ, 2010. 138 с.  

16. Мікроекономіка : метод. вказівки і завдання до семінар. занять та самост. роботи для 

студ. галузей знань: 0305 "Економіка та підприємництво", 0302 "Міжнародні відносини", 

0306 "Менеджмент і адміністрування". Укоопспілка, Львів. комерц. акад.; Л. : Вид-во 

Львів. комерц. акад., 2011. 143 с. 
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17. Мікроекономіка : навч.-практ. посіб. для самост. вивч. Дисципліни. О. Є. Попов та 

ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. Попова О. Є. ; Харк. нац. екон. ун-т. Харків : ХНЕУ, 

2013. 335 с.  

18. Пітюлич М. І. Мікроекономіка : навч. посіб. / М. І. Пітюлич, Ю. Б. Кушнір ; ВДНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т", Екон. ф-т, Каф. екон. теорії. Ужгород : Карпати, 2010. 144с. 

19. Петрушенко Ю. М. Мікроекономіка: теорія та приклади розв'язування задач : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. прогр. бакалавра галузі 

знань "Економіка і підприємництво" / Ю. М. Петрушенко. - Суми : Університетська книга, 

2012. 319 с.  

20. Полтавчанко Л. Д. Мікроекономіка в питаннях та відповідях. Теорія і практикум : 

навч. посіб. Полтавченко Н. Д. ; Одес. ін-т фінансів УДУФМТ. Одеса : Фенікс, 2010. 303 с. 

21. Тестові завдання для перевірки знань з навчальної дисципліни "Мікроекономіка" для 

студ. усіх напрямів підготовки всіх форм навч. / укл. І. М. Колесніченко, А. В. Литвиненко 

; Харківський національний економічний університет. Харків : ХНЕУ, 2011. 98с.  
22. Хмель С. М. Мікроекономіка: задачі, вправи, тести: навч. посіб. С. М. Хмель, В. І. 

Хмель, О. В. Зіброва. Харків : ХАІ, 2016. 59 с.  

 

 

7.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

www. ukrstat. gov. ua.  

2. Актуальні проблеми економіки [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www. eco-

science. net.  

3. Економіка та підприємництво [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www. nbuv. 

gov. ua / portal / Soc_Gum / Etp / texts. html.  

4. Економіст [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal / oc. 

_Gum / Ekonomist / index. html.  

5. Економічна теорія [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www. nbuv. gov. ua / 

portal / Soc_Gum / ET / index. html. 295  

6. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу : http: / /www. economy. nayka. com. ua.  

7. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу : // http: www. nbuv. gov. ua.  

8. Офіційний сайт Європейського центрального банку [Електронний ресурс] / Режим 

доступу:                            // www.ecb.europa.eu. 

9. Organization for Economic Cooperation and Development [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу : www. oecd. org / std.  

10. Офіційний сайт «KOF Index of Globalization» [Електронний ресурс]. - Режим доступу 

: http: // globalization. kof. ethz. ch.  

11. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: // www. me. gov. ua.  

12. Урядовий портал [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www. kmu. gov. ua / 

control. 

13. Офіційний сайт програми розвитку ООН [Електронний ресурс] / Режим доступу:      

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/ru/. 

14. Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

http://data.worldbank.org 

15. Мировая книга фактов/ [Електронний ресурс]. - Режим доступу:       

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

 

 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/ru/
http://data.worldbank.org/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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