
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 
 

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 
 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Рішення кафедри  

менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування 

 05 січня  2022 року, 

 протокол № 8 . 
  

 Заступниця завідувача кафедри,  

кандидатка економічних наук, доцентка 

  

 ________________ Наталія ЗАХАРКЕВИЧ 

  

 05 січня 2022 року 

  

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«МІКРОЕКОНОМІКА» 

для підготовки на першому освітньому рівні  

здобувачів ступеня бакалавра  

із спеціальності  073  Менеджмент 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

 

 
  

РОЗРОБНИК  

Доцентка кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, 

кандидатка економічних наук, доцентка 

 

  

______________ Ірина КРАВЕЦЬ  

04 січня 2022 року  

  

ПОГОДЖЕНО 

Деканеса факультету управління та 

економіки, кандидатка економічних наук, 

доцентка 

 

______________ Тетяна ТЕРЕЩЕНКО 

05 січня 2022 року 

 

м. Хмельницький 

2021 



 2 

 

Освітньо-професійна програма «Бакалавр менеджменту» 

Спеціальність 073  Менеджмент 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

  

Назва навчальної 

дисципліни  
Мікроекономіка 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Кравець Ірина Михайлівна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), доцентка кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидатка 

економічних наук, доцентка 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

kraveci16@ukr.net 

im_kravets@univer.km.ua   

Профіль у соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022347440090  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5543-6958  

GoogleScholar: 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=1n9QnxMA

AAAJ   

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «ndzk5sh»: 

https://classroom.google.com/c/MjIwMzc1Mzk2MTgy?cjc=ndzk5sh  

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 408: 

Кравець Ірина Михайлівна: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні згідно із затвердженим розкладом. 

Опис навчальної дисципліни 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 05. Знання та розуміння закономірностей функціонування ринкової економіки 

на рівні товаровиробника та споживача, механізму прийняття рішень 

господарюючими суб’єктами. 

ЗК 09. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 01. Здатність визначати та описувати поведінку організації як суб’єкту 

ринку в умовах об’єктивно діючих ринкових законів. 

СК 02. Здатність  аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх 

з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 03.Демонструвати набуті теоретичні знання при тлумаченні поведінки 

суб’єктів ринку в системі об’єктивно існуючих ринкових законів. 

ПР 04. Демонструвати навички виявлення проблем та обгрунтування 

управлінських рішень 

ПР 06. Виявляти навички пошуку, збирання даних, аналізу й оцінки їх 

достовірності та достатності для прийняття рішень. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

Обов’язкова дисципліна, курс навчання – 2-й, семестр – 4-й. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін:  

http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
mailto:kraveci16@ukr.net
mailto:im_kravets@univer.km.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022347440090
https://orcid.org/0000-0002-5543-6958
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=1n9QnxMAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=1n9QnxMAAAAJ
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 ЗПО 2 Економічна теорія; ППВ 1.1 Історія економічних вчень, ППО 1 

Макроекономіка. Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою 

для подальшого вивчення дисциплін: ППО 13 Економіка і фінанси 

підприємства, ППВ 7.2 Ціноутворення, ППО 11 Економічний аналіз. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3,5 кредитів ЄКТС /105 годин, у тому числі, самостійної роботи – 63 години, 

лекційних - 16 годин, семінарських –26 годин. 

Форма навчання  денна   

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Офлайн/онлайн: семінарські заняття, консультації, екзамен. 

Онлайн/офлайн: лекції, консультації.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Завдання Максимальна 

кількість балів 

2/2/7 Предмет і метод 

мікроекономіки 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС –2,5 

2/4/8 Теорії та моделі 

поведінки 

споживача 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС –2,5 

2/4/8 Попит, 

пропозиція та їх 

взаємодія на 

ринку 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС –2,5 

2/4/8 Теорія фірми: 

виробництво та 

витрати 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС –2,5 

2/4/8 Теорія ринкових 

структур 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 1,6 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС –2,5 

2/4/8 Мікроекономічна 

модель 

функціонування 

ринку факторів 

виробництва 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС –2,5 

2/2/8 Загальна ринкова 

рівновага та 

суспільна 

ефективність 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС –2,5 
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2/2/8 Інституціональні 

аспекти 

ринкового 

господарства 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 2,5 

    
 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

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

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

2. Мацелюх Н. П., Максименко І. А., Теліщук М. М. та ін. Економічна теорія 

(політекономія, мікроекономіка, макроекономіка). Мікроекономіка : 

навчальний посібник. Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. 298 с. 

3. Рудий. М. М. Мікроекономіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 5-те 

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

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

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

688 с. 

5. Косік А., Грантковська Г. Мікроекономіка : практикум. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2017. 418 с.  

6. Решетило В. П., Ачкасов А. Є., Островський І. А., Тимофієва С. Б. 

Мікроекономіка. Тренінг-курс : навч. посібник  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. 

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

економіки.  Київ : Алерта, 2016. 284 с.  

8. Дружиніна  В. В., Чорноус О. І.. Мікроекономіка : навч. посіб. Харків : 

Друкарня Мадрид, 2015. 254 с. 

9. 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. 

10. 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. 

Методи навчання 

та форми 

поточного 

контролю 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Мікроекономіка» (розміщені у Google класі 

«Мікроекономіка» (код приєднання: ndzk5sh) та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація; 

4) експрес-опитування, діалог, дискусія; 

5) методи активного слухання та методи зворотного зв’язку. 

На семінарських заняттях застосовуються: 

1) дискусійне обговорення проблемних питань; 

2) мозковий штурм;  

3) вирішення ситуаційних завдань (задач); 

4) методи активного слухання, рефлексії. 

Поточний контроль знань з навчальної дисципліни може проводитися у 

формах: 

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

щодо засвоєння матеріалу; 

2) усне або електронне (у тому числі тестове) опитування на семінарських 

заняттях; 

http://194.44.112.13/chytalna/6704/index.html
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3) виконання індивідуальних завдань. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, 

затвердженим рішенням вченої ради від 28.08.2020 р., протокол №1, введеним 

в дію наказом від 28.08.2020 р. № 312 / 20 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protses

u_2020.pdf ). 

Перескладання лекції: в усній формі.  

Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань за темою 

Підсумковий 

контроль 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Мікроекономіка» (розміщені у Google класі 

«Мікроекономіка» (код приєднання: ndzk5sh) та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженим 

рішенням вченої ради від 28.08.2020 р., протокол №1, введеним в дію наказом 

від 28.08.2020 р. № 312 / 20 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protses

u_2020.pdf ). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Порядок 

отримання 

додаткових балів 

Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-

практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію 

наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною  

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті. 

 

 

             

 

 

 

 

______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,3  ум.др.арк. 
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