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Вступ 
 

Шановні студенти! Навчальна дисципліна „мікроекономіка”, до вивчен-

ня якої Ви приступаєте, вводить вас у світ раціональних рішень „економіч-

ної людини“, світ ринкової взаємодії продавців і покупців, споживачів і фірм, 

в результаті якої встановлюються ціни, розподіляються ресурси, формуються 

доходи. Пропонована структура курсу дозволяє діалектично охарактеризува-

ти ринкову економіку, – від всебічного висвітлення ефективності та динаміз-

му досконало конкурентного ринку до нарощування дефектів монополізму і 

розширення сфер неспроможності ринкової системи в цілому. 

В умовах ЄКТС та переходу до компетентнісно-орієнтованого підходу в 

освіті основне завдання навчального процесу – навчити студента вчитися, 

самостійно здобувати знання. Відтак опанування матеріалу навчальної дис-

ципліни передбачає поєднання самостійної роботи студента з лекційними та 

практичними заняттями.  

Самостійна робота студентів над курсом мікроекономіки передбачає: 

підготовку до практичних занять – 30 год. (УПЕП –27 год. та самостійне 

опрацювання питань і тем, які не виносяться на практичні заняття* – 9 го-

дин), підготовку до контрольних заходів  – 14 год., виконання індивідуально-

го навчально-дослідного завдання  – 20 год., підготовку до екзамену – 20 год.  

Вивчення теоретичної частини курсу спирається на навчальний посіб-

ник:  Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е.  Мікроекономіка: Навчальний посібник. 

Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. – К.: ЦУЛ, 2008. – 438 с.  

Здобуття необхідних практичних навичок (виконання розрахунків, гра-

фоаналітичних вправ та ін.) спирається на навчальний посібник:  Гронтков-

ська Г.Е., Косік А.Ф.  Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник. 

Вид. 3-тє. – К.: ЦУЛ, 2010. – 418 с., а також передбачає виконання розраху-

нково-графічної роботи з моделювання поведінки основних ринкових 

суб’єктів за джерелом: Методичні вказівки та завдання до виконання розра-

хунково-графічної роботи з навчальної дисципліни „Мікроекономіка” для 

студентів напрямів підготовки 6.030504 (економіка підприємства), 6.030505 

(управління персоналом і економіка праці), 6.030508 (фінанси і кредит), 

6.030509 (облік і аудит) денної форми навчання (078-236) / Г.Е. Гронтковсь-

ка, О.І. Гронтковська. – Рівне: НУВГП, 2011. –  27 с. 

За кожною з тем навчальної дисципліни студент самостійно повинен ви-

вчити матеріал базового рівня, перевірити ступінь його засвоєння через са-

моконтроль, підготуватися до практичних занять, поточного контролю за те-

мою або проміжного контролю за темами змістового модуля, що забезпечить 

належний рівень підготовки до підсумкового контролю знань (екзамену). 

 Пропоновані методичні вказівки до практичних занять та самостійної ро-

боти допоможуть Вам краще зорієнтуватися у вивченні нормативного мате-

ріалу, зосередитись на базових категоріях, поняттях, моделях, зекономити 

час на пошук навчальної літератури. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників 

Напрями підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕСТS – 4,0  

Напрями: 

6.030504 „Економіка підпри-

ємства“,  

6.030508 „Фінанси і кредит“, 

6.030509 „Облік і аудит“. 
 

6.030505 „управління персо-

налом і економіка праці“ 

Нормативна 

Модулів – 2  Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 2-й (УПЕП 1-й) 

Загальна кількість 

годин  – 144 

Семестр 

3-й (УПЕП 2-й) 

Тижневих годин для 

денної форми на-

вчання: 

аудиторних – 4,   

СРС – 6 

Освітньо-

кваліфікаційний  

рівень:    

бакалавр 

Лекції – 30 годин 

(УПЕП –36 годин) 

Практичні – 30 годин 

(УПЕП – 18 годин) 

Самостійна робота – 84 

(УПЕП – 90) год., у т.ч. 

ІНДЗ (РР) – 20 годин 

Вид контролю – екзамен 

 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою навчальної дисципліни „Мікроекономіка” є формування ринко-

во-орієнтованого економічного світогляду фахівця з економіки і знань щодо 

методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених 

ресурсів та альтернативних можливостей їх використання. 

Предметом навчальної дисципліни є поведінка індивідуальних госпо-

дарських суб’єктів у різних ринкових структурах 

Основними завданнями навчальної дисципліни є:  

� вивчення основних понять, категорій та засобів мікроекономічного аналізу; 

� набуття практичних навичок застосування базових принципів та інструмен-

тів мікроекономічного аналізу до моделювання поведінки основних мікрое-

кономічних суб’єктів, виконання техніко-економічних розрахунків, 

пов’язаних з обґрунтуванням оптимізації рішень мікроекономічних систем; 

� підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікро-

економічній теорії. 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

� знати базові положення мікроекономічної теорії; методи мікроекономіч-

ного аналізу; принципи оптимізації рішень основних мікроекономічних 

суб’єктів – споживачів і фірм – в різних ринкових структурах; 

� уміти застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні практичних 

завдань; виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з обґрунту-

ванням оптимальності рішень мікроекономічних систем;  застосовувати 

прийоми та інструменти мікроекономічного аналізу для оцінки ефектив-

ності функціонування мікроекономічних систем. 
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3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

/* – позначені години, відведені на лекції та практичні заняття для напряму 

підготовки 6.030505 (управління персоналом і економіка праці) 

 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

лекції 
прак-

тичні 
СРС 

усь

ого 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Теорія ринку досконалої конкуренції. Формування ринкового попиту 

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки  2 2/2* 4 8 

Тема 2. Попит, пропонування, ціна та ринкова рівновага 2 2/1* 4 8 

Тема 3. Еластичність і пристосування ринку 2 2/1* 4 8 

Тема 4. Теорія поведінки споживача: мета споживача  2 2/1* 4 8 

Тема 5. Бюджетне обмеження та споживчий вибір  2 2/1* 4 8 

Тема 6. Зміна рівноваги споживача. Індивідуальний та 

ринковий попит 
2 2 5 9 

Змістовий модуль 2.  

Теорія ринку досконалої конкуренції. Формування ринкового пропонування 

Тема 7. Фірма як мікроекономічний суб’єкт. Мета виро-

бництва. Обмеження виробника у короткостроко-

вому періоді 

2/4* 2 4 8 

Тема 8. Вибір фірмою оптимального обсягу випуску та 

конкурентне пропонування у короткостроковому 

періоді 

2 2 5 9 

Тема 9. Обмеження виробника та рівновага конкурентної 

фірми і галузі у довгостроковому періоді 
2 2/-* 4 8 

Тема 10. Ефективність конкурентної ринкової системи 2 2/-* 4 8 

Змістовий модуль 3.   

Теорія ринків недосконалої конкуренції. Державне регулювання дефектів ринку 

Тема 11. Максимізація прибутку і цінова стратегія мо-

нополії 
2 2 4 8 

Тема 12. Моделі олігополії та монополістичної конкуре-

нції 
2/4* 2 5 9 

Тема 13. Теорія ринків ресурсів. Попит на фактори ви-

робництва 
2 2/-* 4 8 

Тема 14. Пропонування і рівновага на ринках праці, ка-

піталу та землі 
2/4* 2 5 9 

Тема 15. Неспроможності ринку і необхідність держав-

ного втручання в економіку 
2 2/-* 4 8 

Усього годин: 30/36 30/18 64/70 124 

Модуль 2 

ІНДЗ - - 20 20 

Усього годин: 30/36 30/18 84/90 144 
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4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
 

Назва теми 

Аудиторних  

годин 

ОА, ЕП, 

ФіК 

Аудиторних  
годин 

УПЕП 

Змістовий модуль 1.  

Теорія ринку досконалої конкуренції. Формування ринкового попиту 

1. Предмет і метод мікроекономіки. Принципи 

побудови графічних моделей мікроекономіч-

них процесів 

2 2 

2. Аналіз основних ринкових змінних 2 

2* 3. Аналіз еластичності попиту, пропонування та 

механізму пристосування ринку 
2 

4. Моделювання поведінки споживача: мета і 

обмеження споживача 
2 

2* 
5. Моделювання оптимізації споживчого вибо-

ру  
2 

6. Моделювання змін у стані рівноваги спожи-

вача за зміни ціни та доходу 
2 2 

Змістовий модуль 2.  

Теорія ринку досконалої конкуренції. Формування ринкового пропонування 

7. Моделювання поведінки фірми: обмеження 

виробника у короткостроковому періоді 
2 2 

8. Моделювання вибору рішення щодо обсягу 

виробництва конкурентної фірми у коротко-

строковому періоді 

2 2 

9. Моделювання рівноваги конкурентної фірми і 

галузі у довгостроковому періоді 
2 -* 

10. Моделювання оптимізації структури еконо-

міки у конкурентній ринковій системі 
2 -* 

Змістовий модуль 3.   

Теорія ринків недосконалої конкуренції. Державне регулювання дефектів ринку  

11. Моделювання поведінки фірми-монополіста   2 2 

12. Моделювання поведінки олігополіста та мо-

нополістичного конкурента  
2 

2* 
13. Моделювання оптимізації вибору обсягів ви-

робничих ресурсів 
2 

14. Моделювання оптимізації вибору на ринках 

праці, капіталу та землі 
2 2 

15. Неспроможності ринку і необхідність держа-

вного втручання в економіку 
2 -* 

Усього годин: 30 18 

* Теми та матеріал занять, які для напряму підготовки УПЕП частково (2*) 
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або повністю ( -*) виносяться на самостійне опрацювання 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Напрями підготовки ОА, ЕП, ФіК: 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється 

у формах: 

• усного опитування на практичних заняттях (1 бал × 15 занять = 15 балів);  

• виконання поточних контрольних робіт (2 бали × 15 робіт = 30 балів);  

• захисту підготовленого звіту з ІНДЗ (15 балів).  

Поточний контроль: загальна сума балів – 60. 

Підсумковий контроль: письмовий екзамен – загальна сума балів – 40. 
 

Напрям підготовки УПЕП: 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється 

у формах: 

• усного опитування на практичних заняттях (2 бали × 9 занять = 18 балів);  

• виконання поточних контрольних робіт (3 бали × 9 робіт = 27 балів); 

• захисту підготовленого звіту з ІНДЗ (15 балів).  

Поточний контроль: загальна сума балів – 60. 

Підсумковий контроль: письмовий екзамен – загальна сума балів – 40. 

 
Картка оцінки видів навчальної діяльності студентів 

 

Обов’язкові види ро-

біт 

Вибіркові види робіт* Стимулюючі види робіт* 

назва бали назва бали назва бали 

1. Робота на 

практичних 

заняттях та 

виконання ко-

нтрольних ро-

біт 

 

 

45 

1. Виконання до-

даткових тесто-

вих завдань 
до 3 ба-

лів за 

тему 

1. Участь у 

студентських 

наукових кон-

ференціях з 

питань дисци-

пліни 

до 5 ба-

лів за 

доповідь 

2. ІНДЗ 15 2. Виконання до-

даткових графоа-

налітичних вправ 

до  2 ба-

лів за 

одиницю 

2. Участь в 

олімпіадах з 

питань дисци-

пліни 

2 бали, 

призове 

місце – 5 

балів 

3. Підсумко-

вий контроль 

40 3. Розв’язання 

додаткових задач 

до 2 ба-

лів за 

одиницю 

3. Участь в 

Економічному 

турнірі 

 5 балів 

  4. Комп’ютерна 

версія ІНДЗ  
до 5 ба-

лів  

4. Публікація 

тез доповіді 

на студ. нау-

ковій конфе-

ренції 

5 балів 

  5. Підбір літера-

тури по узгодже-

ній темі  

до 2 ба-

лів за 

тему 

5. Публікація 

наукової статті 

у співавторстві 

до 10 

балів за 

одиницю 
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з викладачем 

Разом 100     

* види навчальної діяльності, які надають студенту можливість добрати втрачені 

на поточному контролі бали (в межах 30 балів).  

6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО  
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ПОТОЧНОГО І ПРОМІЖНОГО 

КОНТРОЛЮ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
ТЕОРІЯ РИНКУ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ: 

ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО ПОПИТУ 

 
Практичне заняття 1.  

Предмет і метод мікроекономіки. Принципи побудови графічних          

моделей мікроекономічних процесів  

План: 

1. Предмет, суб’єкти та об’єкти мікроекономіки.  

2. Основні поняття та припущення мікроекономічного аналізу. Загальна ха-

рактеристика ринкових структур.  

3. Загальні та специфічні методи мікроекономічних досліджень. Принципи 

побудови графічних моделей. 
 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд предмету, суб’єктів та об’єкту вивчення мікрое-

кономіки, її базових понять та припущень аналізу, а також ознайомлення з осно-

вними принципами побудови графічних моделей мікроекономічних процесів.  

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 1 [1, с. 10-25]
1
, в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: предмет, суб’єкти та об’єкт мік-

роекономіки, фундаментальні припущення мікроекономічного аналізу (при-

пущення обмеженості ресурсів та раціональності поведінки мікроекономіч-

них суб’єктів), альтернативна вартість, ефективність, ринок, ринкові струк-

тури (досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, мо-

нополія), загальні та специфічні методи мікроекономічного аналізу (гранич-

ний аналіз та економічне моделювання); 

розуміти: місце мікроекономіки у системі економічних наук; її функції 

(позитивний та нормативний аналіз); 

уміти: визначати характер залежності між двома змінними, представляти 

їх аналітично і графічно; будувати модель виробничих можливостей, визна-

чати альтернативні витрати виробництва (кут нахилу кривої).  

                                                           
1
 Тут і надалі [...] – номер джерела у списку рекомендованої базової літератури, пода-

ного на стор. 26 даних методичних вказівок. 
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Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 1 [2, с. 14-23].  

Практичне заняття 2.  

Аналіз основних ринкових змінних  

План: 

1. Аналіз попиту та його чинників. 

2. Аналіз пропонування та його чинників. 

3. Ринкова рівновага: утворення ринкової ціни та її роль. Моделі ринкової 

рівноваги.  

 

Методичні вказівки 

Метою заняття є вивчення основ теорії конкурентного ринку, ключо-

вих ринкових змінних (попиту, пропонування, ціни), котрі формують ринко-

вий механізм саморегулювання. 

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 2 [1, с. 26-44], в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: попит, обсяг попиту, закон попи-

ту, функція попиту, чинники попиту, нормальні блага, нижчі блага, товари-

субститути, товари-комплементи,  пропонування, обсяг пропонування, закон 

пропонування, функція пропонування, ринкова рівновага, ціна рівноваги, 

умова часткової ринкової рівноваги, дефіцит і надлишок продукції; 

 розуміти: особливості впливу зміни ціни, внаслідок чого відбуваються 

зміни в обсягах попиту чи пропонування, які позначаються рухом точки 

вздовж заданих кривих, та нецінових чинників, котрі спричиняють зміни у 

попиті чи пропонуванні й зрушують відповідні криві, механізм встановлення 

рівноваги у моделі „невидимої руки” та павутиноподібній моделі, значення 

досягнення точки рівноваги як точки оптимуму для всіх учасників ринку; 

уміти: будувати графічно криві попиту та пропонування, у т.ч. за зада-

ними лінійними рівняннями ;( PbaQD ⋅−=  )PdcQS ⋅+−= ; ілюструва-

ти графічно вплив зміни ціни на обсяги попиту та пропонування; ілюструвати  

графічно вплив нецінових чинників попиту (смаків та уподобань споживачів, 

кількості покупців на ринку, доходів споживачів, зміни цін сполучених това-

рів – комплементів і субститутів, очікувань покупців відносно зміни цін і до-

ходів у майбутньому); ілюструвати  графічно вплив нецінових чинників про-

понування (зміни цін ресурсів, вдосконалення технології виробництва, кіль-

кості продавців на ринку, податків та субсидій, зміни цін інших товарів, очі-

кувань продавців відносно зміни цін у майбутньому); будувати графічну мо-

дель ринкової рівноваги, визначати точку рівноваги, рівноважну ціну та рів-

новажний обсяг продукції; характеризувати за графіком зміни у стані ринко-

вої рівноваги; будувати графічні моделі впливу потоварного та відсоткового 

податку на ринкову рівновагу.  

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 
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знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 2 [2, с. 30-43]. 

  

Практичне заняття 3.  

 Аналіз еластичності попиту, пропонування  

та механізму пристосування ринку 

План: 

1. Поняття еластичності. Види та показники еластичності.  

2. Цінова еластичність попиту та її чинники. Перехресна еластичність попи-

ту та еластичність попиту за доходом. 

3. Еластичність пропонування: показники, види, чинники. Часові періоди і 

зміна еластичності попиту та пропонування.  

4. Практичне застосування теорії еластичності. 

 

Методичні вказівки 

Метою заняття є дослідження ступеня реакції покупців і продавців на 

зміну ціни та інших чинників (еластичності попиту і пропонування), а також 

процесу пристосування ринку до змін у попиті та пропонуванні в залежності 

від часового періоду – проблем, які мають прикладне значення для аналізу і 

прогнозування ринкової кон’юнктури. 

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 3 [1, с. 46-65], в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: еластичність, лінійна та дугова 

еластичність, цінова еластичність попиту, абсолютно еластичний та неелас-

тичний попит (пропонування), еластичний (нееластичний) попит (пропону-

вання), попит (пропонування) з одиничною еластичністю, чинники цінової 

еластичності попиту (наявність товарів–замінників, питома вага товару у ви-

датках покупця, фактор часу у споживанні, важливість товару для спожива-

ча), перехресна еластичність попиту, еластичність попиту за доходом, цінова 

еластичність пропонування, показники еластичності попиту і пропонування; 

часові періоди (найкоротший, короткостроковий, довгостроковий), сукупний 

виторг продавця (видатки покупця); податковий тягар (сума податку); сфери 

практичного застосування концепції еластичності; 

розуміти: змінний характер еластичності для лінійної кривої попиту; на-

слідки впливу зміни ціни для сукупного виторгу продавців за різної цінової 

еластичності попиту на товар; причини різної реакції попиту та пропонуван-

ня на зміну ціни у коротко- і довгостроковому періодах;  

уміти: обчислювати показники еластичності попиту та пропонування, 

будувати графічні моделі: модель взаємозв’язку цінової еластичності попиту 

і сукупного виторгу продавців; модель пристосування ринку до змін у попиті 

у коротко- і довгостроковому періодах, модель пристосування ринку до змін 

у пропонуванні у коротко- і довгостроковому періодах, модель зв’язку розпо-

ділу податкового тягаря з еластичністю попиту та пропонування. 
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Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 3 [2, с. 50-62].  

Практичне заняття 4.  

Моделювання поведінки споживача: мета споживача 

План: 

1. Мета споживача у кардиналістській моделі. Перший закон Госсена. Криві 

ізокорисності. Гранична норма заміни благ. 

2. Мета споживача у ординалістській моделі. Криві байдужості та їх властивості. 

3. Моделювання мети споживача за заданою функцією корисності у розра-

хунково-графічній роботі.  

 
Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд першої складової моделі поведінки споживача 

– його мети (максимізації сукупної корисності від споживання набору благ) у 

двох теоретичних версіях – кардиналістській та ординалістській, аналіз 

суб’єктивно-психологічної мотивації споживачів до задоволення власних по-

треб як основи формування індивідуального попиту.  

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 4 [1, с. 68-82], в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми:  потреба, благо, антиблаго, корис-

ність, функція корисності, сукупна корисність, гранична корисність, закон спа-

дної граничної корисності (перший закон Госсена), крива ізокорисності, грани-

чна норма заміни благ, аксіоми уподобань, крива байдужості, модель бажаного, 

властивості кривих байдужості;  

розуміти: залежність динаміки сукупної корисності від динаміки гранич-

ної корисності блага; відміни кардиналістського (кількісного) та ординаліст-

ського (порядкового) підходів до аналізу поведінки споживача; систему упо-

добань споживача; залежність форми і нахилу кривих байдужості від уподо-

бань споживача;  

уміти: обчислювати величини граничної корисності за заданих значень 

сукупної корисності; будувати графічну модель взаємозв’язку сукупної та 

граничної корисності; визначати величину сукупної корисності за заданою 

функцією корисності класу Кобба-Дугласа: 
5,0

)( YXU ⋅=  та будувати кри-

ву ізокорисності; будувати криві байдужості; визначати граничну норму за-

міни благ. 

Моделювання мети споживача за заданою функцією корисності у розра-

хунково-графічній роботі передбачає виконання студентом завдань 1.1 (ви-

значення числового значення сукупної корисності) та 1.2 (обчислення струк-

тури множини споживчих кошиків, яка відповідає одержаному рівню корис-

ності, та графічна побудова функції корисності) на основі вихідних даних йо-

го варіанту РГР згідно з методичними вказівками [3, с. 7-8].  
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Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 4 [2, с. 66-73].  
 

Практичне заняття 5.  

Моделювання обмеження споживача  

та оптимізації споживчого вибору 

План: 

1. Моделювання бюджетного обмеження споживача. Бюджетна лінія та її 

властивості. Розширене бюджетне обмеження. 

2. Оптимізація вибору споживача на основі кардиналістської теорії. Правило 

максимізації корисності. Другий закон Госсена. 

3. Моделювання оптимізації вибору споживача на основі ординалістського 

підходу. Рівновага споживача.  

 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд другої та третьої складових моделі поведінки 

споживача – обмежень, які утворюють доход споживача і ціни товарів, та ви-

бору рішення щодо структури оптимального споживчого кошика, який до-

зволив би досягти мети (максимізації сукупної корисності) за наявних обме-

жень.  

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 5 [1, с. 84-100], в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: рівняння бюджетного обмеження, 

бюджетна лінія, властивості бюджетної лінії, модель можливого, рівняння ро-

зширеного бюджетного обмеження, правило максимізації корисності, еквімар-

жинальний принцип, загальне правило оптимізації споживчого вибору, другий 

закон Госсена; рівновага споживача, рівняння рівноваги споживача;  

розуміти: особливості впливу зміни доходу та зміни цін товарів на бю-

джетне обмеження споживача; особливості кардиналістського та ординаліст-

ського підходів до визначення рівноваги споживача;  

уміти: будувати графічно бюджетне обмеження (розширене бюджетне 

обмеження) за заданого доходу та цін товарів; визначати структуру оптима-

льного споживчого кошика та величину сукупної корисності набору двох 

благ за кардиналістським підходом; визначати точку рівноваги споживача 

графічно; будувати графічно ординалістську модель рівноваги споживача, 

узагальнену модель рівноваги споживача.  

Моделювання бюджетного обмеження та рівноваги споживача у розраху-

нково-графічній роботі передбачає виконання студентом завдань 1.3 (побу-

дова бюджетної лінії за рівнянням бюджетного обмеження) та 1.4 (визначен-

ня точки рівноваги споживача та структури оптимального споживчого коши-

ка) на основі вихідних даних його варіанту РГР згідно з методичними вказів-

ками [3, с. 7-8].  
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Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 5 [2, с. 77-89].  

 
Практичне заняття 6.  

Моделювання змін у стані рівноваги споживача  

за зміни ціни та доходу  

План: 

1. Оптимальний вибір і зміна ціни. Модель „ціна – споживання“. Ефекти до-

ходу та заміни за Хіксом та Слуцьким. Крива індивідуального попиту. 

2. Оптимальний вибір і зміна доходу споживача. Модель „доход – спожи-

вання“. Зміни в індивідуальному попиті. Криві Енгеля. 

3. Утворення ринкового попиту. Споживчий надлишок.  
 

Методичні вказівки 

Метою заняття є аналіз та моделювання впливу зміни ціни одного з 

благ та зміни доходу споживача на його рішення щодо структури оптималь-

ного споживчого кошика, з’ясування закономірностей формування індивіду-

ального та ринкового попиту і джерела виникнення споживчого надлишку – 

показника економічного добробуту споживачів. 

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 6 [1, с. 102-126], в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: крива „ціна – споживання“, ефект 

заміни, ефект доходу, властивості кривої індивідуального попиту, крива „до-

ход – споживання“, криві Енгеля, товар Гіффена, ринковий попит, ланцюго-

вий ефект, ефект снобізму, товар Веблена, споживчий надлишок, схильність 

до ризику;  

розуміти: наслідки впливу зміни ціни одного з благ та доходу споживача 

на споживчий вибір; взаємозв’язок між рівнем цін та рівнем корисності (чим 

нижчою є ціна товару, тим вищий рівень добробуту вона забезпечує спожи-

вачеві); зв’язок між точками кривої індивідуального попиту і точками рівно-

ваги споживача за певних рівнів корисності; вплив ефектів заміни і доходу на 

обсяги споживання; відміни концепцій розмежування ефектів заміни та дохо-

ду Є.Слуцького та Дж.Хікса; обумовленість спадного характеру кривої Інди-

відуального попиту впливом трьох чинників: спадної граничної корисності, 

ефекту заміни та ефекту доходу; 

уміти: будувати графічно модель „ціна – споживання”, модель „доход – 

споживання”, модель ефектів заміни та доходу за Слуцьким, модель ефек-

тів заміни та доходу за Хіксом.  

Моделювання у розрахунково-графічній роботі змін у стані рівноваги 

споживача за зміни ціни одного з благ передбачає виконання студентом за-

вдань 2.1-2.9; моделювання змін у стані рівноваги споживача за зміни його 

доходу передбачає виконання завдань 3.1-3.8 на основі вихідних даних варіа-
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нту РГР згідно з методичними вказівками [3, с. 8-11].  

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 6 [2, с. 94-105].  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
ТЕОРІЯ РИНКУ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. 

ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО ПРОПОНУВАННЯ 
 

Практичне заняття 7.  

Моделювання поведінки фірми. Мета виробництва. 

Обмеження виробника у короткостроковому періоді 
План: 

1. Теорія виробництва. Поняття  виробничої функції. 

2. Теорії витрат виробництва і прибутків. Мета виробництва. 

3. Виробнича функція з одним змінним фактором. Показники продуктивнос-

ті змінного фактора. Закон спадної віддачі.  

4. Короткострокові витрати виробництва. Типова динаміка витрат виробни-

цтва та чинники, що впливають на неї.  

 

Методичні вказівки  

Метою заняття є розгляд теоретичних засад функціонування та моти-

вації діяльності фірми як ринково-виробничої системи, її мети як першої 

складової моделі поведінки, а також аналіз особливостей другої складової 

моделі – обмежень виробника у короткостроковому періоді (продуктивності 

ресурсів та витрат виробництва). 

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опрацювання 

матеріалу розділів 7, 8 [1, с. 128-141, 143-154], в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: виробництво, функція виробницт-

ва, технологічно та економічно ефективні способи виробництва, економічні 

витрати, зовнішні (явні) та внутрішні (неявні) витрати, нормальний прибуток, 

бухгалтерський прибуток, економічний прибуток, сукупний, середній і гра-

ничний продукти змінного фактора, закон спадної віддачі, сукупні витрати, 

постійні витрати, змінні витрати, середні сукупні витрати, середні постійні 

витрати, середні змінні витрати, граничні витрати; 

розуміти: відміни короткострокового і довгострокового періодів у діяль-

ності фірми; причини появи у короткостроковому періоді спадної віддачі; 

обумовленість динаміки короткострокових витрат продуктивністю змінного 

фактора виробництва;  

уміти: визначати технологічно та економічно ефективні способи вироб-

ництва; обчислювати величини явних і неявних витрат, бухгалтерського та 

економічного прибутку, сукупних, середніх та граничних витрат; будувати 

графічно модель взаємозв’язку сукупного, середнього та граничного продук-

тів змінного фактора, будувати графічно криві короткострокових сукупних, 
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середніх та граничних витрат.  

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділів 7, 8 [2, с. 113-119, 124-133].  

Практичне заняття 8.  

Моделювання вибору рішення щодо обсягу виробництва 

конкурентної фірми у короткостроковому періоді  
План: 

1. Фірма на конкурентному ринку. Загальне правило вибору оптимального 

обсягу випуску. Моделі визначення оптимального обсягу виробництва та 

результату діяльності фірми.  

2. Реакція конкурентної фірми на зміну ринкової ціни. 

3. Короткострокове пропонування конкурентної фірми і галузі. Надлишок 

виробника. 

 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд третьої складової моделі поведінки фірми – 

вибору рішення, моделювання вибору конкурентної фірми за різних ринко-

вих цін на основі загальних принципів прийняття оптимальних рішень. 

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 9 [1, с. 156-177], в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: ознаки ринку досконалої конку-

ренції, сукупний, середній та граничний виторг, оптимальний обсяг випуску, 

загальне правило вибору оптимального обсягу випуску )( MCMR = , ре-

зультат діяльності фірми, граничний прибуток, умови прибутковості та збит-

ковості фірми, виробничий надлишок фірми та всіх продавців на ринку; 

 розуміти: особливості попиту на продукцію конкурентної фірми; послі-

довність прийняття рішення фірмою – 1) вибір оптимального обсягу випуску; 

2) визначення результату діяльності (суми прибутку або збитків) за оптима-

льного обсягу; обумовленість короткострокового пропонування фірми її гра-

ничними та середніми змінними витратами; 

уміти: визначати графічно та аналітично оптимальний обсяг випуску і 

результат діяльності фірми, будувати графічні моделі – модель максимізації 

прибутку TRTC для конкурентної фірми, модель максимізації прибутку 

MRMC для конкурентної фірми, модель мінімізації збитків TRTC для конку-

рентної фірми, модель мінімізації збитків MRMC для конкурентної фірми, 

модель короткострокової кривої пропонування конкурентної фірми. 

Моделювання поведінки фірми на конкурентному ринку у розрахунково-

графічній роботі передбачає виконання студентом завдань 1.1-1.4 (розраху-

нок витрат та побудова кривих витрат фірми, визначення оптимального обся-

гу випуску та результату діяльності за заданих ринкових цін) та 2.1-2.4. (ви-

значення обсягів пропонування конкурентної фірми і галузі, побудова кривих 

пропонування) на основі вихідних даних варіанту РГР згідно з методичними 
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вказівками [3, с. 11-12].  

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 9 [2, с. 138-149].  

Практичне заняття 9.  

Моделювання рівноваги конкурентної фірми і галузі  

у довгостроковому періоді  
План: 

1. Вибір фірмою технологічно ефективних способів виробництва: ізокванта, 

гранична норма технологічної заміни. Типи функцій виробництва. Зміна 

масштабів виробництва. Ефекти масштабу. 

2. Вибір фірмою економічно ефективного способу виробництва: ізокоста, міні-

мізація сукупних витрат для заданого обсягу. Траєкторія розвитку фірми. 

3. Довгострокові середні витрати. Вибір мінімального ефективного розміру 

підприємства. 

4. Механізм встановлення довгострокової рівноваги фірми і галузі.  

 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд особливостей вибору фірмою технології та 

мінімізації сукупних і середніх витрат у довгостроковому періоді, аналіз ме-

ханізму встановлення довгострокової рівноваги фірми і галузі та довгостро-

кової стратегії поведінки фірм на конкурентному ринку. 

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділів 10, 11 [1, с. 179-195, 197-213], в результаті якого 

він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: ізокванта, гранична норма техно-

логічної заміни, типи довгострокових функції виробництва, довгострокові 

сукупні витрати, ізокоста, умова мінімізації довгострокових сукупних витрат, 

рівновага фірми, масштаб виробництва, ефекти масштабу (зростаючий, пос-

тійний, спадний), траєкторія розвитку фірми (лінія експансії), довгострокові 

середні та граничні витрати, мінімальний ефективний розмір фірми; умови 

довгострокової рівноваги конкурентної фірми і галузі; парадокс прибутку; 

 розуміти: взаємозв’язки довгострокової виробничої функції та довго-

строкових сукупних, середніх і граничних витрат виробництва; можливості 

заміни ресурсів для технологічно ефективного способу виробництва, методи 

вибору економічно ефективного способу виробництва, котрий дозволяє міні-

мізувати витрати на заданий обсяг продукції; можливості зміни масштабу 

виробництва та мінімізації витрат у процесі розвитку фірми; 

уміти: визначати графічно рівновагу фірми за технологією та витратами, 

обґрунтувати вибір мінімального ефективного розміру фірми та оптимальних 

виробничих потужностей; будувати графічні моделі – модель мінімізації су-

купних витрат для заданого обсягу випуску, модель розвитку фірми, модель 

довгострокових середніх витрат зі змінним ефектом масштабу, модель дов-
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гострокової рівноваги конкурентної фірми і галузі. 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділів 10, 11 [2, с. 164-173,177-186].  

Практичне заняття 10.  

Моделювання оптимізації структури економіки 

у конкурентній ринковій системі  
План: 

1. Ефективність за Парето та соціальний оптимум. Ефективність часткової 

ринкової рівноваги. Загальна рівновага.  

2. Ефективність у споживанні та обміні. Діаграма Еджворта. Крива контрактів. 

3. Ефективність у сфері виробництва. Крива виробничих контрактів. 

4. Оптимізація структури виробництва. Загальні умови ефективності конку-

рентної ринкової системи. 

 

Методичні вказівки 

Метою заняття є аналіз переваг конкурентної ринкової системи, здат-

ності конкурентних ринків забезпечити ефективний розподіл і використання 

ресурсів не лише на локальних ринках, але й в межах цілісної системи взає-

мопов’язаних ринків, оптимізувати структуру економіки.  

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділів 12, 13 [1, с. 216-230, 232-248], в результаті якого 

він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: Парето-ефективність, критерій 

ефективності розподілу ресурсів; ефективність і справедливість, концептуа-

льні підходи до проблеми справедливості та функції суспільного добробуту 

(егалітарний, утилітарний, роулзівський, ліберальний), часткова рівновага, 

загальна рівновага, ефект зворотного зв’язку, закон Вальраса, теореми доб-

робуту; крива контрактів, крива виробничих контрактів, крива трансформа-

ції, гранична норма трансформації, загальні умови ефективності досконало 

конкурентної системи (ефективності у споживанні й обміні, ефективність мі-

жгалузевого розподілу ресурсів, ефективність за витратами ресурсів, повна 

системна ефективність); 

 розуміти: механізм досягнення Парето-оптимальної загальної рівноваги 

у сферах виробництва, обміну і споживання та в економіці в цілому; роль ці-

нового механізму у збалансуванні інтересів виробників і споживачів та опти-

мізації структури виробництва у конкурентній ринковій системі; 

уміти: визначати Парето-оптимальні стани за межею досяжних корисно-

стей, визначати Парето-оптимальні розподіли благ у продуктовій „скриньці 

Еджворта”, визначати Парето-оптимальні розподіли ресурсів між галузями у 

ресурсній „скриньці Еджворта”, будувати графічні моделі – модель ефектив-

ного обміну в діаграмі Еджворта, модель ефективного міжгалузевого роз-

поділу ресурсів у діаграмі Еджворта, модель оптимізації структури вироб-
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ництва у конкурентній ринковій системі.  

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділів 12, 13 [2, с. 191-198,203-211].  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 
ТЕОРІЯ РИНКІВ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. 

НЕСПРОМОЖНОСТІ РИНКУ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
 

Практичне заняття 11.  

Моделювання поведінки фірми-монополіста 

План: 

1. Моделі короткострокової та довгострокової рівноваги монополії.  

2. Соціально-економічні наслідки монополії. Природна монополія. 

3. Монопольна влада. Цінова дискримінація.  

 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд особливостей оптимізації рішень фірм на мо-

нополізованих ринках, де продавці (покупці) враховують власну здатність 

впливати на ринкову ціну, з’ясування впливу цих особливостей на поведінку 

фірм та розподіл ресурсів.  

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 14 [1, с. 251-278], в результаті якого він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: монополія, монопсонія, ознаки 

монополії, концентрація продавців, індекс Герфіндаля, бар’єри до вступу в га-

лузь, чиста монополія, проста монополія, незворотні (чисті) суспільні втрати, 

антимонопольне законодавство, природна монополія, монопольна влада, індекс 

Лернера, цінова дискримінація, види цінової дискримінації; 

 розуміти: наслідки існування монополій для суспільства в цілому; зале-

жність ринкової влади монополіста від цінової еластичності попиту; особли-

вості формування пропонування монополії; стратегії збільшення прибутку та 

зміцнення ринкової влади; 

уміти: визначати графічно та аналітично комбінацію оптимального обся-

гу випуску і ціни та результат діяльності монополії, складові суспільних 

втрат від монополізації виробництва; будувати графічні моделі – модель мак-

симізації прибутку TRTC для простої монополії, модель максимізації прибу-

тку  MRMC для простої монополії, модель незворотних втрат суспільства 

від простої монополії, модель рівноваги природної монополії.  
Моделювання поведінки монополії у розрахунково-графічній роботі пе-

редбачає виконання студентом завдань 1.1-1.3 (розрахунок виторгу та еконо-

мічного прибутку монополії, побудова кривих витрат, визначення оптималь-

ного обсягу випуску та результату діяльності), 2.1-2.2. (визначення суспіль-

них втрат від монополізації галузі) та 3.1-3.3 (визначення обсягу випуску та 

суспільних наслідків монополії з ціновою дискримінацією) на основі вихід-
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них даних варіанту РГР згідно з методичними вказівками [3, с. 23-24].  

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 14 [2, с. 218-234].  

Практичне заняття 12.  

Моделювання поведінки олігополіста та монополістичного конкурента  
План: 

1. Характерні риси та особливості поведінки фірм в умовах олігополії.     

Моделі рівноваги олігополії.  

2. Моделі олігополістичного ціноутворення. 

3. Моделі коротко- та довгострокової рівноваги монополістичного конку-

рента.  

 

Методичні вказівки 

Метою заняття є дослідження особливостей функціонування та прийн-

яття рішень фірмами на ринках олігополії та монополістичної конкуренції – у 

реальних ринкових структурах, котрі становлять основу сучасної ринкової 

економіки. 

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділів 15, 16 [1, с. 280-302, 304-319], в результаті якого 

він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: олігополія, ознаки олігополії, олі-

гополістичний взаємозв’язок, стратегії олігополістичної поведінки (коопера-

тивна та некооперативна, домінуюча та недомінуюча, стратегія максиміну), 

дилема олігополістів, рівновага Неша, дуополія, функції реакції, рівновага 

Курно, цінова війна, ціновий лідер, явні та таємні змови, картель; монополіс-

тична конкуренція, ознаки монополістичної конкуренції, нецінова конкурен-

ція, диференціація продукту, надлишкові виробничі потужності; 

 розуміти: причини поширення олігополії; особливості поведінки оліго-

полістів, відміни моделей рівноваги олігополії (моделі Курно, Бертрана, Шта-

кельберга) від моделей олігополістичного ціноутворення (моделі ламаної кри-

вої попиту, дилеми олігополістів, картелю, домінуючої фірми), причини негну-

чкості цін в олігополії, економічні наслідки та ефективність олігополії з точки 

зору суспільства; спільні риси та відмінності монополістичної конкуренції, мо-

нополії та досконалої конкуренції; механізм встановлення довгострокової рів-

новаги на ринках монополістичної конкуренції, роль диференціації продукції 

та реклами як джерел підвищення прибутковості фірм; економічні наслідки не-

цінової конкуренції для споживачів, ефективність монополістичної конкуренції 

як ринкової структури з точки зору суспільства; 

уміти: визначати графічно та аналітично оптимальний обсяг випуску і 

результат діяльності фірм в умовах олігополії та монополістичної конкурен-

ції, обґрунтовувати цінову політику фірм; будувати графічні моделі – модель 

дуополії Курно, модель ламаної кривої попиту, модель картелю, моделі ко-
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роткострокової та довгострокової рівноваги монополістичного конкурента. 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділів 15,16 [2, с. 246-255, 260-269].  

Практичне заняття 13.  

Моделювання оптимізації вибору обсягів виробничих ресурсів  

План: 

1. Особливості попиту на фактори виробництва. 

2. Попит фірми на один змінний фактор та зміни у попиті. Ринковий попит 

на фактори виробництва. 

3. Попит фірми на декілька факторів виробництва та їх оптимальне співвід-

ношення. 

 

Методичні вказівки 

Метою заняття є аналіз особливостей ринків ресурсів, на яких покуп-

цями необхідних для виробництва факторів виступають фірми, а продавцями 

– домогосподарства та інші фірми, які володіють тими чи іншими ресурсами. 

Основним методом їх вивчення є аналіз попиту та пропонування, взаємодія 

яких формує рівноважні ціни ресурсів. На цьому занятті розглядаємо спільні 

для всіх видів ресурсів закономірності формування попиту фірм на фактори 

виробництва.  

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділу 17 [1, с. 322-339], в результаті якого він повинен: 

знати базові категорії та поняття теми: похідний характер попиту на ре-

сурси, чиста вигода покупця, гранична вигода, загальне правило максимізації 

чистої вигоди для покупця, гранична доходність ресурсу, граничні видатки 

на ресурс, правило оптимального використання ресурсу для максимізації 

прибутку, нецінові чинники попиту на ресурс (зміна ціни готової продукції, 

зміна продуктивності ресурсу, зміна цін інших ресурсів), ефект заміни та 

ефект обсягу випуску, чинники цінової еластичності попиту на ресурс (кое-

фіцієнт зниження граничної продуктивності змінного ресурсу, здатність ре-

сурсів до взаємозаміни, еластичність попиту на готову продукцію, питома ва-

га видатків на ресурс у сукупних видатках фірми); галузевий попит на ре-

сурс, ринковий попит на ресурс; правило оптимального співвідношення ре-

сурсів; 

розуміти: особливості попиту фірм на ресурси як похідного від попиту на 

готову продукцію; відміни у попиті на ресурс конкурентної фірми та монопо-

лії; особливості формування галузевого та ринкового попиту на ресурс; 

уміти: обчислювати показники граничної доходності ресурсу, граничних 

видатків фірми на ресурс, будувати криву попиту фірми на ресурс, визначати 

оптимальну кількість ресурсу за певного значення його ціни згідно з прави-

лом оптимального використання ресурсу для максимізації прибутку фірми, 

ілюструвати графічно вплив на попит на ресурс нецінових чинників, визнача-
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ти оптимальне співвідношення ресурсів для максимізації прибутку фірми. 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділу 17 [2, с. 274-282].  

Практичне заняття 14.  

Моделювання оптимізації вибору на ринках праці, капіталу та землі  
План: 

1. Пропонування та рівновага на конкурентному ринку праці. 

2. Пропонування та рівновага на недосконало конкурентних ринках праці.  

3. Пропонування та рівновага на ринках фінансового капіталу, капітальних 

активів, капітальних послуг та землі.  

 

Методичні вказівки 

Метою заняття є аналіз закономірностей та особливостей формування 

пропонування і встановлення рівноваги на ринках праці, капіталу і землі. 

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділів 18, 19 [1, с. 341-362, 364-387], в результаті якого 

він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: сукупна корисність робочого часу 

для індивіда, альтернативна вартість робочого часу, індивідуальне пропону-

вання праці, пропонування праці для фірми, пропонування праця для галузі 

(економіки), економічна рента, монопсонія на ринку праці, двостороння мо-

нополія, людський капітал; ринок капітальних активів (фізичного капіталу), 

ринок фінансового капіталу, ринок капітальних послуг (орендний), дискон-

тування, сучасна цінність майбутніх платежів (поточна дисконтована вар-

ність), чиста сучасна цінність, внутрішня норма віддачі, інвестиції, процент, 

номінальна та реальна ставки проценту, гранична норма часової переваги, 

рентна оцінка капіталу (орендна плата), земельна рента, ціна землі; 

 розуміти: вплив ефектів заміни та доходу на рішення індивіда щодо про-

понування праці, відміни встановлення рівноваги на конкурентному та недо-

сконало конкурентних ринках праці, можливості профспілок щодо збільшен-

ня зайнятості й підвищення заробітної плати; сутність людського капіталу, 

витрат і вигод, пов’язаних з його формуванням; економічну природу заоща-

джень та інвестицій, сутність процедури дисконтування; причини виникнен-

ня економічної ренти та особливості земельної ренти; 

уміти: обчислювати норму прибутковості інвестиційних проектів, обчис-

лювати поточну дисконтовану вартість капітальних активів, обґрунтовувати 

доцільність реалізації тих чи інших інвестиційних проектів; визначати вели-

чину орендної плати та ціну землі; моделювати встановлення рівноваги на 

ринку праці за різних ринкових ситуацій, моделювати встановлення рівнова-

ги на ринку фінансового капіталу; будувати графічні моделі – модель рівно-

ваги фірми і галузі на конкурентному ринку праці, модель монопсонії на рин-

ку праці, модель двосторонньої монополії на ринку праці, модель рівноваги на 
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конкурентному ринку фінансового капіталу, модель рівноваги на ринку землі. 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділів 18,19 [2, с. 287-298,302-311].  

Практичне заняття 15.  

Неспроможності ринку  

і необхідність державного втручання в економіку  

План: 

1. Дефекти сучасного ринку і функції держави.  

2. Проблеми виробництва та споживання суспільних благ.  

3. Суспільні блага та суспільний вибір.  

4. Методи державного регулювання зовнішніх ефектів. 

 

Методичні вказівки 

Метою заняття є розгляд сфер неспроможності ринку, сутності прита-

манних йому дефектів, необхідність усунення яких об’єктивно вимагає втру-

чання держави в економічну діяльність мікроекономічних суб’єктів.  

Теоретична підготовка студента до практичного заняття передбачає опра-

цювання матеріалу розділів 20, 21 [1, с. 390-404, 406-421], в результаті якого 

він повинен:  

знати базові категорії та поняття теми: дефекти ринку (циклічний харак-

тер розвитку економіки; монопольна влада; асиметричність інформації; не-

спроможність забезпечити виробництво суспільних благ; екстерналії, або зо-

внішні ефекти економічної діяльності; нерівномірний розподіл благ), функції 

сучасної держави (забезпечення правової основи ефективного функціонуван-

ня ринкової економіки; стабілізація економіки; перерозподіл доходів і мате-

ріальних благ; підтримка конкуренції; коригування зовнішніх ефектів; регу-

лювання розподілу ресурсів для забезпечення суспільними благами), суспі-

льні блага (чисті та недосконалі), теорія суспільного вибору, модель прямої 

демократії, теорема середнього виборця, модель представницької демократії, 

лобізм, логролінг, пошук ренти; зовнішні ефекти (екстерналії), граничні при-

ватні, зовнішні та суспільні витрати і вигоди, позитивні та негативні зовнішні 

ефекти, технологічні переливи, інтерналізація зовнішніх ефектів, податок 

(субсидія) Пігу, трансакційні витрати, теорема Коуза. 

 розуміти: переваги і недоліки прийняття рішень щодо реалізації проектів 

виробництва суспільних благ за моделями прямої і представницької демокра-

тії; неминучість сполучення в сучасній ринковій економіці неспроможностей 

ринку з неспроможностями державної влади; можливості інтерналізації зов-

нішніх ефектів не лише за рахунок втручання держави, але й внаслідок при-

ватних рішень, котрі враховують трансакційні витрати; 

уміти: визначати графічно та аналітично оптимальну кількість та ціну су-

спільного блага, визначати графічно та аналітично суспільно оптимальні об-

сяг випуску та ціну в галузях із позитивними та негативними зовнішніми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

ефектами. 

Самоконтроль підготовки до практичного заняття та поточного контролю 

знань здійснюється за контрольними завданнями (тести,  задачі, графоана-

літичні вправи) розділів 20, 21 [2, с. 315-321, 325-334].  

7. ЗАВДАННЯ З ПІДГОТОВКИ  
ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  

 

1. Теоретичні питання 
1. Предмет, суб’єкти та об’єкт мікроекономіки. Базові поняття та припу-

щення мікроекономічного аналізу. Загальні та специфічні методи мікрое-

кономічних досліджень. 

2. Аналіз попиту і пропонування та їх чинників.  

3. Ринкова рівновага та зміни у стані рівноваги. Вплив державного регулю-

вання.  

4. Поняття еластичності, її види та показники. Аналіз еластичності попиту. 

5. Еластичність пропонування. Часові періоди і пристосування ринку. 

Практичне застосування теорії еластичності.  

6. Мета споживача у кардиналістській та ординалістській теоріях: взає-

мозв’язок сукупної та граничної корисності, закон спадної граничної корис-

ності, криві ізокорисності та криві байдужості, гранична норма заміни благ. 

7. Бюджетне обмеження споживача та його властивості. Розширене бюдже-

тне обмеження. Рівновага споживача. 

8. Оптимізація вибору споживача у кардиналістській та ординалістській 

моделях. Узагальнена модель споживчого вибору. 

9. Зміна рівноваги споживача під впливом зміни ціни. Ефекти заміни та дохо-

ду. Крива індивідуального попиту та її властивості. 

10. Зміна рівноваги споживача під впливом зміни доходу та зміни в індиві-

дуальному попиті. Криві Енгеля. 

11. Формування ринкового попиту. Зовнішні впливи. Концепція споживчого 

надлишку. Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. 

12. Теорії виробництва, витрат і прибутків. Мета діяльності фірми.  

13. Виробнича функція з одним змінним фактором та короткострокові ви-

трати виробництва. 

14. Загальне правило вибору оптимального обсягу випуску. Вибір конкурен-

тною фірмою оптимального обсягу випуску у короткостроковому періоді 

на основі аналізу сукупного виторгу та сукупних витрат. Реакція фірми 

на зміну ціни. 
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15. Вибір конкурентною фірмою оптимального обсягу випуску у коротко-

строковому періоді на основі аналізу граничного виторгу та граничних 

витрат. Реакція фірми на зміну ціни. Короткострокове пропонування 

конкурентної фірми. Надлишок виробника 

16. Вибір фірмою ефективної технології у довгостроковому періоді. Ізокван-

та. Типи функцій виробництва. Зміна масштабів виробництва та ефекти 

масштабу. 

17. Вибір фірмою економічно ефективного способу виробництва. Мініміза-

ція сукупних витрат для заданого обсягу. Траєкторія розвитку фірми. 

18. Довгострокові середні витрати та  їх мінімізація. Економія на масштабі. 

Концепція мінімального ефективного розміру підприємства. 

19. Механізм встановлення довгострокової рівноваги конкурентної фірми і га-

лузі. Парадокс прибутку. Довгострокове пропонування конкурентної фірми 

та галузі. 

20. Ефективність обміну і розподілу ресурсів у споживанні та виробництві. 

Оптимізація структури економіки. Загальні умови ефективності конкуре-

нтної ринкової системи.   

21. Ефективність за Парето та соціальний оптимум. Теорії добробуту. Надлиш-

ки споживача і виробника як прояв ефективності часткової рівноваги конку-

рентного ринку. Взаємозалежність ринків та загальна рівновага.  

22. Монополія та монопсонія. Коротко- та довгострокова рівновага монополії. 

23. Соціально-економічні наслідки монополії. Природна монополія. Монополь-

на влада та цінова дискримінація.  

24. Характерні риси та причини поширення олігополії. Особливості поведін-

ки олігополіста. Моделі рівноваги олігополії. 

25. Моделі олігополістичного ціноутворення. Явні та таємні змови олігопо-

лістів, їх суперечності. 

26. Поведінка фірм на ринку монополістичної конкуренції. Моделі коротко- і дов-

гострокової рівноваги монополістичного конкурента. Роль диференціації про-

дукту та реклами. 

27. Особливості попиту на фактори виробництва. Попит фірми на один змін-

ний фактор та його чинники. Попит фірми на декілька факторів вироб-

ництва. Оптимальне співвідношення ресурсів. 

28. Пропонування та рівновага на конкурентному ринку праці. Монополія, 

монопсонія та двостороння монополія на ринку праці. 

29. Пропонування та рівновага на ринках капітальних активів, фінансового 
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капіталу та капітальних послуг. Особливості ринку землі. 

30. Дефекти сучасного ринку і функції держави. Проблеми виробництва сус-

пільних благ та регулювання зовнішніх ефектів. 

 

2. Графічні моделі 
1. Модель пристосування ринку до змін у попиті у коротко- та довгостро-

ковому періодах.  

2. Модель пристосування ринку до змін у пропонуванні у коротко- та довго-

строковому періодах.  

3. Модель взаємозв’язку цінової еластичності попиту і сукупного виторгу 

продавців.  

4. Модель зв’язку розподілу податкового тягаря з еластичністю попиту та 

пропонування. 

5. Ординалістська модель рівноваги споживача.  

6. Модель “доход – споживання”.  

7. Модель “ціна – споживання”.  

8. Модель ефектів заміни та доходу за Хіксом.  

9. Модель ефектів заміни та доходу за Слуцьким.  

10. Модель мінімізації сукупних витрат для заданого обсягу випуску.  

11. Модель розвитку фірми.  

12. Модель довгострокових середніх витрат зі змінним ефектом масштабу.  

13. Модель максимізації прибутку TRTC для конкурентної фірми.  

14. Модель максимізації прибутку  MRMC для конкурентної фірми.  

15. Модель мінімізації збитків TRTC для конкурентної фірми.  

16. Модель мінімізації збитків MRMC для конкурентної фірми.  

17. Модель короткострокової кривої пропонування конкурентної фірми. 

18. Модель довгострокової рівноваги фірми і галузі на конкурентному ринку. 

19. Модель ефективного обміну в діаграмі Еджворта. 

20. Модель ефективного міжгалузевого розподілу ресурсів у діаграмі Еджворта.  

21. Модель оптимізації структури виробництва у конкурентній ринковій системі.  

22. Модель максимізації прибутку TRTC для простої монополії.  

23. Модель максимізації прибутку  MRMC для простої монополії.  

24. Модель незворотних втрат суспільства від простої монополії.  

25. Модель рівноваги природної монополії.  

26. Модель довгострокової рівноваги фірми-монополістичного конкурента.  

27. Модель дуополії Курно. 
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28. Модель ламаної кривої попиту.  

29. Модель монопсонії на ринку праці.  

30. Модель двосторонньої монополії на ринку праці.  
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