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Вступ 
 

Програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» складена відповідно 

до освітніх програм підготовки бакалаврів спеціальностей 051 «Економіка», 071 

«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 

«Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 29 

«Міжнародні відносини», 292 « Міжнародні економічні відносини». 
Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є процес розробки, прийняття 

і реалізації рішень відносно вибору і використання обмежених ресурсів з метою 

одержання якомога більшої вигоди, а предметом – поведінка індивідуальних 

господарських суб’єктів в різних ринкових структурах. 

Мікроекономіка відноситься до фундаментальних наук. Вона виконує 

пізнавальну і практичну функції. З одного боку вона узагальнює поведінку 

окремих суб’єктів господарської діяльності і слугує теоретичною базою для 

прикладних економічних наук, а з іншого – виявляє перспективні напрямки 

економічної діяльності для підприємств в різних ринкових структурах. 

 

 

Анотація 
 

Навчальна дисципліна «Мікроекономіка» спрямована на формування 

знань щодо загальних принципів та інструментів оптимізації  рішень 

господарюючих суб’єктів за наявних обмежених ресурсів та альтернативних 

можливостей їх використання, які є системоутворюючими для економічного 

світогляду фахівця з економіки. 
 

Ключові слова: споживач, корисність, ринок, фірма, ринкова структура, 

монополія, олігополія, монополістична конкуренція, альтернативна вартість, 

ефективність, вибір, обмеженіcть ресурсів, граничний аналіз, попит, 

пропонування, виробнича функція, витрати, досконала конкуренція. 

 

Abstract 
 

The academic discipline "Microeconomics" is aimed at forming knowledge 

about general principles and tools for optimizing the decisions of business entities in 

view of the available limited resources and alternative opportunities for their use, 

which are system-forming for the economic outlook of a specialist in economics. 

 

Key words: consumer, utility, market, firm, market structure, monopoly, oligopoly, 

monopolistic competition, alternative cost, efficiency, choice, limited resources, 

marginal analysis, demand, supply, production function, costs, perfect competition. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 

показників 
 

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузі знань  

05 «Соціальні та поведінкові 

науки»; 

07 «Управління та 

адміністрування»; 

 29 «Міжнародні відносини» 

обов’язкова 

Модулів – 2 Спеціальності 

051 «Економіка» («Управління 

персоналом і економіка праці»), 

071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 

075 «Маркетинг», 

076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність»,  

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1-й 1-й 
Індивідуальне 

навчально-дослідне 
завдання: 

розрахунково-графічна 
робота 

Семестр 

2-й 1-2-й 

Загальна кількість годин 
– 150 

Лекції 

26 год. 2 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
аудиторних – 4 

самостійної роботи 
студента – 7,5 

Рівень вищої освіти: 
 I бакалавр 

Практичні, семінарські 

26 год. 8 год. 

Самостійна робота 

98 год. 140 год. 

у т.ч. Індивідуальні 

завдання 

12 год. 

Вид контролю: 

залік залік 

Примітка 
Співвідношення кількості аудиторних годин до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 35 % та 65 %; 

для заочної форми навчання - 7% і 93%. 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою навчальної дисципліни є формування знань щодо загальних 

принципів та інструментів оптимізації  рішень господарюючих суб’єктів за 

наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання, 

які є системоутворюючими для економічного світогляду фахівця з економіки.  

Завданнями навчальної дисципліни є:  
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� вивчення основних категорій, понять та методів мікроекономічного аналізу;  

� набуття практичних навичок застосування базових принципів та 

інструментів мікроекономічного аналізу до моделювання поведінки 

основних мікроекономічних суб’єктів;  

� підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на 

мікроекономічній теорії. 

Предметом навчальної дисципліни є поведінка індивідуальних 

господарських суб’єктів у різних ринкових структурах. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  

� базові категорії та поняття мікроекономіки;  

� основні положення мікроекономічних теорій, на які спирається сучасна 

економічна наука та господарська практика;  

� базові моделі мікроекономічного аналізу;  

� принципи та механізми оптимізації рішень основних мікроекономічних 

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

вміти:  

� застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні практичних завдань;  

� виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з обґрунтуванням 

оптимальності рішень мікроекономічних систем.  
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1 
 

Змістовий модуль 1.  
Теорія ринку досконалої конкуренції. Формування ринкового попиту 

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки 

Мікроекономіка в системі економічних наук. Предмет, суб’єкти та об’єкт 

мікроекономіки.  

Основні поняття та припущення мікроекономічного аналізу. 

Загальні та специфічні методи мікроекономічних досліджень.  

Тема 2. Попит, пропонування, ціна, ринкова рівновага 

Аналіз попиту: попит, обсяг попиту, закон попиту, функція попиту, 

чинники попиту.  

Аналіз пропонування: пропонування, обсяг пропонування, закон 

пропонування, функція пропонування, чинники пропонування.  

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

Тема 3. Еластичність і пристосування ринку 

Поняття еластичності. Види та показники еластичності.  

Цінова еластичність попиту та її чинники. Перехресна еластичність 

попиту та еластичність попиту за доходом. 

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

зміна еластичності попиту та пропонування.  

Практичне застосування теорії еластичності. 

Тема 4. Теорія поведінки споживача: мета, обмеження, оптимізація вибору  

Мета споживача у кардиналістській моделі. Кардиналістська функція 

корисності. Перший закон Госсена.  

Мета споживача в ординалістській моделі. Ординалістська функція 

корисності. Криві байдужості та їх властивості. Гранична норма заміни благ.  

Бюджетне обмеження споживача. Бюджетна лінія та її властивості. 

Оптимізація вибору споживача на основі кардиналістської теорії. 

Правило максимізації корисності. Другий закон Госсена. 

Оптимізація вибору споживача на основі ординалістського підходу. 

Рівновага споживача.  

Тема 5. Зміни рівноваги споживача. Індивідуальний та ринковий попит 

Оптимальний вибір і зміна ціни. Модель „ціна – споживання“. Крива 

індивідуального попиту. 

Ефекти доходу та заміни за Слуцьким та Хіксом.  

Оптимальний вибір і зміна доходу споживача. Модель „доход – 

споживання“. Криві Енгеля. 

Утворення ринкового попиту. Споживчий надлишок.  

Прийняття рішень у ситуаціях з ризиком. 

 

Змістовий модуль 2. 
Теорія ринку досконалої конкуренції. Формування ринкового пропонування 

 
Тема 6. Фірма як мікроекономічний суб’єкт. Мета виробництва. 

Обмеження виробника у короткостроковому періоді 
Організаційні форми і функції фірми.  

Теорія виробництва. Поняття  виробничої функції. 

Теорії витрат виробництва і прибутків. 

Виробнича функція з одним змінним фактором. Закон спадної віддачі.  

Короткострокові витрати виробництва.  
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Тема 7. Вибір фірмою оптимального обсягу випуску 
та конкурентне пропонування у короткостроковому періоді 
Характерні риси досконалої конкуренції та особливості попиту на 

продукцію досконало конкурентної фірми. 

Загальне правило вибору оптимального обсягу випуску. Методи та моделі 

визначення оптимального обсягу виробництва.  

Реакція конкурентної фірми на зміну ринкової ціни. 

Короткострокове пропонування конкурентної фірми і галузі. Надлишок 

виробника. 

 
Тема 8. Обмеження виробника та рівновага фірми і галузі 

у довгостроковому періоді 
Вибір фірмою технологічно ефективних способів виробництва. Зміна 

масштабів виробництва та ефекти масштабу. 

Вибір фірмою економічно ефективного способу виробництва. Траєкторія 

розвитку фірми. 

Довгострокові середні витрати та вибір мінімального ефективного 

розміру підприємства. 

Механізм встановлення довгострокової рівноваги конкурентної фірми і 

галузі. Довгострокове пропонування конкурентної фірми і галузі. 

 
Тема 9. Ефективність конкурентної ринкової системи 

Ефективність за Парето та соціальний оптимум. 

Ефективність ринкової рівноваги на індивідуальному ринку товару. 

Часткова та загальна рівновага.  

Ефективність у споживанні та обміні. Діаграма Еджворта. Крива 

контрактів. 

Ефективність у сфері виробництва. Крива виробничих контрактів. 

Оптимізація структури виробництва. Умови загальної ефективності 

конкурентної ринкової системи. 
 

Змістовий модуль 3. 
Теорія ринків недосконалої конкуренції. Державне регулювання дефектів 
ринку 

Тема 10. Максимізація прибутку і цінова стратегія монополії 

Монополія і конкуренція. 

Моделі коротко- і довгострокової рівноваги монополії. 

Соціально-економічні наслідки монополії. Природна монополія. 

Монопольна влада. Цінова дискримінація.  
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Тема 11. Моделі олігополії та монополістичної конкуренції 

Характерні риси та причини поширення олігополії. Особливості 

поведінки олігополіста.  

Моделі рівноваги олігополії.  

Моделі олігополістичного ціноутворення. 

Моделі коротко- і довгострокової рівноваги монополістичного 

конкурента.  

Роль диференціації продукту і реклами як інструментів нецінової 

конкуренції. 

Тема 12. Попит на фактори виробництва 

Особливості попиту на фактори виробництва. 

Попит фірми на один змінний фактор. 

Зміни у попиті та  еластичність попиту фірми на ресурс. Ринковий попит 

на фактори виробництва. 

Попит фірми на декілька факторів виробництва та їх оптимальне 

співвідношення. 

Тема 13. Пропонування та рівновага на ринках праці, капіталу і землі 

Пропонування та рівновага фірми і галузі на конкурентному ринку праці. 

Ринки праці з недосконалою конкуренцією.  

Ринки капітальних активів, фінансового капіталу та послуг капіталу.  

Ринок землі. Визначення ціни землі. 

 
Тема 14. Неспроможності ринку і необхідність  

державного втручання в економіку 
Дефекти сучасного ринку і функції держави.  

Проблеми виробництва та споживання суспільних благ. Суспільні блага 

та суспільний вибір.  

Методи державного регулювання зовнішніх ефектів. 

Регулювання діяльності монополій. 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб.інд. с.р. л п лаб.інд.с.р.

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Теорія ринку досконалої конкуренції. Формування ринкового 

попиту 
Тема 1. Предмет і метод 

мікроекономіки 
8 2 2 - - 4 9 1 - - - 8 
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Тема 2. Попит, пропонування, 

ціна та ринкова рівновага 
10 2 2 - - 6 10 1 - - - 9 

Тема 3. Еластичність і 

пристосування ринку 
10 2 2 - - 6 9 - - - - 9 

Тема 4. Теорія поведінки 

споживача: мета, обмеження, 

оптимізація вибору 
10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Тема 5. Зміна рівноваги 

споживача. Індивідуальний та 

ринковий попит 

10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Разом за змістовим модулем 

1 
48 10 10 - - 28 48 2 2 - - 44 

Змістовий модуль 2. 
Теорія ринку досконалої конкуренції. Формування ринкового пропонування 

Тема 6. Фірма як 

мікроекономічний суб’єкт. 

Мета виробництва. 

Обмеження виробника у 

короткостроковому періоді 

10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Тема 7. Вибір фірмою 

оптимального обсягу випуску 

та конкурентне пропонування 

у короткостроковому періоді 

10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Тема 8. Обмеження 

виробника та рівновага фірми 

і галузі у довгостроковому 

періоді 

10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Тема 9. Ефективність 

конкурентної ринкової 

системи 
10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Разом за змістовим модулем 

2 
40 8 8 - - 24 40 - 4 - - 36 

Змістовий модуль 3. 
Теорія ринків недосконалої конкуренції. Державне регулювання дефектів ринку 

Тема 10. Максимізація 

прибутку і цінова стратегія 

монополії 
10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Тема 11. Моделі олігополії та 

монополістичної конкуренції 
10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Тема 12. Теорія ринків 

ресурсів. Попит на фактори 

виробництва 
10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Тема 13. Пропонування та 

рівновага ринках на праці, 

капіталу і землі 
10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Тема 14. Неспроможності 

ринку і необхідність 
10 - - - - 10 10 - - - - 10 
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державного втручання в 

економіку 
Разом за змістовим модулем 

3 
50 8 8 - - 34 50 - 2 - - 48 

Разом за модулем 1 138 26 26 - - 86 138 2 8 - - 
12

8 

Модуль 2 
ІНДЗ 12 - - - - 12 12 - - - - 12 

Всього годин 150 26 26 - - 98 150 2 8 - - 
14

0 
 

5.  ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки. Принципи побудови 

графічних моделей мікроекономічних процесів 
2 - 

2. Тема 2. Аналіз основних ринкових змінних 2 - 

3. Тема 3. Аналіз еластичності попиту, пропонування та механізму 

пристосування ринку 
2 - 

4. Тема 4. Моделювання поведінки споживача: мети, обмежень та 

оптимізації споживчого вибору  
2 1 

5. Тема 5. Моделювання змін у стані рівноваги споживача за зміни 

ціни та доходу 
2 1 

6. Тема 6. Моделювання поведінки фірми: мета та обмеження 

виробника у короткостроковому періоді 
2 1 

7. Тема 7. Моделювання вибору рішення щодо обсягу виробництва 

конкурентної фірми у короткостроковому періоді 
2 1 

8. Тема 8. Моделювання рівноваги конкурентної фірми і галузі у 

довгостроковому періоді 
2 1 

9. Тема 9. Моделювання оптимізації структури економіки у 

конкурентній ринковій системі 
2 1 

10. Тема 10. Моделювання поведінки фірми-монополіста   2 1 

11. Тема 11. Моделювання поведінки олігополіста та 

монополістичного конкурента  
2 1 

12. Тема 12. Моделювання оптимізації вибору обсягів виробничих 

ресурсів 
2 - 

13. Тема 13. Моделювання оптимізації вибору на ринках праці, 

капіталу та землі 
2 - 

Разом 26 8 
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять – 26 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС – 30 год. 

Підготовка звіту з ІНДЗ – 12 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 

на лекціях – 30 год. 

 
 Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки  

Мікроекономіка в системі економічних наук: історія розвитку. 
2 10 

2. Тема 2. Попит, пропонування, ціна та ринкова рівновага 

Моделі ринкової рівноваги. Вплив державного регулювання на 

рівновагу ринку. 

2 10 

3. Тема 3. Еластичність і пристосування ринку 

Моделі пристосування ринку до змін у попиті та 

пропонуванні. Сфери практичного застосування теорії 

еластичності.  

2 10 

4. 

 

 

Тема 4. Теорія поведінки споживача: мета, обмеження, 

оптимізація вибору 

Кардиналістська версія мети споживача для двопродуктового 

кошика. Криві ізокорисності. Особливі випадки кривих 

байдужості. Розширене бюджетне обмеження. Оптимізація 

вибору на основі кардиналістської теорії. Особливі випадки та 

узагальнена модель рівноваги споживача. 

2 8 

5. Тема 5. Зміна рівноваги споживача. Індивідуальний та 

ринковий попит 

Зміна рівноваги споживача за зміни ціни в кардиналістській 

моделі. Модель ефектів заміни та доходу за Слуцьким. 

Прийняття рішень у ситуаціях з ризиком 

2 8 

6. Тема 6. Фірма як мікроекономічний суб’єкт. Мета 

виробництва. Обмеження виробника у короткостроковому 

періоді 

Організаційні форми та функції фірми. Технологічно та 

економічно ефективні способи виробництва.  

2 8 

7. Тема 7. Вибір фірмою оптимального обсягу випуску та 

конкурентне пропонування у короткостроковому періоді 

Характерні ознаки ринку досконалої конкуренції. Реакція 

конкурентної фірми на зміну ціни. Надлишок виробника для 

2 8 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

фірми і галузі. 
8. Тема 8. Обмеження виробника та рівновага фірми і галузі у 

довгостроковому періоді 

Довгострокове пропонування конкурентної фірми та галузі. 

Особливості кривої пропонування у галузях з різним рівнем 

витрат 

2 8 

9. Тема 9. Ефективність конкурентної ринкової системи 

Ефективність за Парето та соціальний оптимум. 

Ефективність ринкової рівноваги на індивідуальному ринку 

товару. Часткова та загальна рівновага.  

2 10 

10. Тема 10. Максимізація прибутку і цінова стратегія монополії 

Модель природної монополії. Монопольна влада. Цінова 

дискримінація. 
2 8 

11. Тема 11. Моделі олігополії та монополістичної конкуренції 

Модель Бертрана. Модель Штакельберга. Модель картелю. 

Моделі короткострокової рівноваги монополістичного 

конкурента. Роль диференціації продукту і реклами як 

інструментів нецінової конкуренції 

2 10 

12. Тема 12. Теорія ринків ресурсів. Попит на фактори 

виробництва 

Фірма як покупець на ринку ресурсів: витрати і вигоди. 

Еластичність попиту на ресурси та її чинники. 

2 10 

13. Тема 13. Пропонування та рівновага ринках на праці, капіталу 

і землі  
Модель максимізації сукупної корисності часу. Економічна 

рента. Диференціація ставок заробітної плати. Людський 

капітал. Ринок фінансового капіталу та капітальних послуг. 

2 10 

14 Тема 14. Неспроможності ринку і необхідність державного 

втручання в економіку 

Дефекти сучасного ринку і функції держави. Проблеми 

виробництва та споживання суспільних благ. Суспільні блага 

та суспільний вибір. Методи державного регулювання 

зовнішніх ефектів. Регулювання діяльності монополій.  

4 10 

Разом 30 128 
 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання  
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання для студентів денної форми 
навчання передбачає виконання розрахунково-графічної роботи, яка дозволяє 

студентам набути навичок практичного виконання економічних розрахунків, 

застосування принципів і методів мікроекономічного аналізу для обґрунтування 

оптимальних рішень основних мікроекономічних суб’єктів.  
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Передбачає підготовку звіту, що має наступну структуру: 

1.Моделювання поведінки споживача. 

2.Моделювання поведінки фірми на досконало конкурентному ринку. 

3.Моделювання поведінки фірми в умовах монополії.  

Кожному студенту видається окремий варіант завдання. 

Вимоги до ІНДЗ та варіанти завдань для студентів денної форми навчання 

представлені у методичних вказівках до виконання індивідуального навчально-

дослідного завдання з навчальної дисципліни «Мікроекономіка» 06-04-20. 
 

8. Методи навчання 
 

При викладанні навчальної дисципліни „Мікроекономіка” 
використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи 
навчання. 

 Під час лекційного курсу застосовуються: 
� мультимедійна презентація; 
� дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 
� ситуаційні завдання; 
� кооперативне навчання (робота за методом малих груп); 
� моделюючі вправи; 
� роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних вправ. 

 

9. Методи контролю 
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формі: 

• письмового тестування з кожної теми. У завданні з кожної теми 

студентам пропонується 9-11 тестів 3-х рівнів: (1 - 5 тестів закритої 

альтернативної форми (простого множинного вибору „правильно” чи 

„неправильно”); 2 - 3-5 тестів закритої форми множинного вибору з однією 

правильною відповіддю з 4-х можливих; 3 - 1 тест-задача закритої форми з 

однією правильною відповіддю з 4-х можливих); 

• оцінювання участі в обговоренні ситуацій та виконанні завдань 

(графоаналітичних вправ та задач);  

• захисту ІНДЗ перед викладачем; 

• проведення поточного модульного контролю через навчально-науковий 

центр незалежного оцінювання. 

Підсумковий контроль знань здійснюється на основі балів, отриманих 

студентами впродовж семестру. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Модуль 1. Поточний контроль та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий 

модуль 2 

Змістовий модуль 3 
 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 MK1 Т6 Т7 Т8 T9 Т10 Т11 Т12 T13 MK2  
А 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 2 2 - - 
П 3 3 3 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 - - 
Сб 4 4 4 4 5 15 4 4 4 4 4 4 5 5 15 85 

Модуль 2. ІНДЗ 15 
Сума 100 

Т – теми змістових модулів 

А – бали за активність на практичному занятті 

П - бали за письмове опитування 

Сб – сума балів за тему 

МК - модульний поточний контроль 

 

Заохочувальні бали: 
� виступ з доповіддю на студентській науковій конференції – 10 балів; 

� участь в Економічному турнірі – 10 балів; 

� публікація тез доповіді – 5 балів; 

� публікація наукової статті – 10 балів. 

 

Шкала оцінювання  
Сума балів 

за всі види навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100  

 

зараховано 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

11. Методичне забезпечення 
 

1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Мікроекономіка» для здобувачів вищої освіти, які навчаються 

за спеціальностями 051 «Економіка», 056 «Міжнародні економічні 

відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». Гронтковська, Г. Е., Венцурик, А. М. Рівне, 

НУВГП, 2018. 37 с. (06-04-19). 
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2. Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного 

завдання з навчальної дисципліни «Мікроекономіка» для здобувачів вищої 

освіти, які навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 056 

«Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Гронтковська, Г. Е., Венцурик, А. М. Рівне, НУВГП, 2018. 30 с. (06-04-20). 
 

12. Рекомендована література 
 

12.1. Базова: 
1. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. Вид. 

2-ге, доповнене і перероблене. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 438 с. 

2. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний 

посібник. Вид. 3-тє.  – К.: Центр учбової літератури, 2010 . – 418 с. 

3. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка. Навчальний посібник. – 

Рівне: УДУВГП, 2004. – 400 с. 

4. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф.  Мікроекономіка. Практикум: Навч. посібник. 

Вид. 2-ге, доповнене і перероблене.– К.: ЦУЛ, 2008. – 418 с. 

 
12.2. Допоміжна: 

1. Микроэкономика. В 3-х т./ В.М. Гальперин, С.М.Игнатьев, В.И.Моргунов; 

Общ. ред. В.М. Гальперина. –  СПб, М.: Экономикус, „Омега-Л”, 2010. 

2. Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель: Пер. с англ.- С-

Пб, 1992. – 496 с. 

3. Краснікова Л.І, Лук’яненко І.Г. Практикум з мікроекономіки (тести, 

проблемні ситуації, вправи). Навч. посіб. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська 

академія”, 2005. – 317 с. 

4. Макконнелл К., Брю С. Мікроекономіка: Пер. з англ. – Львів: Просвіта, 1999. – 650с. 

5. Менкью Н. Г. Принципы экономикс. – СПб: Питер Ком, 1999. – 784 с. 

6. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. – К.: Основи, 1996. – 646 с. 

7. Семюелсон П.А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. – К.: Основи, 

1998. – 676 с. 

8. Фишер  С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М.: Дело 

ЛТД, 1993. – 864 с. 

9. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 696 с. 

10. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: 

Товариство “Знання”, 1998. – 714 с. 
 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75). URL: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php) 
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2. Цифровий репозиторій НУВГП. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

3. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6). URL:  http: //www.libr.rv.ua/ 

4. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул.Київська, 44). 

URL: http://cbs.rv.ua/ 

5. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. URL: 

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

6. Веб-сторінка кафедри економічної теорії: http://www.nuwm.rv.ua/navchaljno-

naukovi-instituti/ekonomiko-pravovij/ekonomichnoji-teoriji 

7. Офіційні сайти періодичної літератури: 

Актуальні проблеми економіки. Режим доступу: URL: www.eco-science.net 

Економіка та підприємництво. Режим доступу: URL: 

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

 Економічна теорія. Режим доступу: URL: www.nbuv.gov.ua/portal/ 

Soc_Gum/ET/index.html 

8. Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 

Міністерство економіки України. Режим доступу: URL: www.me.gov.ua 

Державний комітет статистики України. Режим доступу: URL: www.ukrstat.gov.ua 

Organization for Economic Cooperation and Development. Режим доступу: URL: 
www.oecd.org/std 

 

 

Розробник                                                                                     А.М.Венцурик 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


