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Вступ 
 

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

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

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

результаті якої встановлюються ціни, розподіляються ресурси, формуються 

доходи.  

Метою навчальної дисципліни є формування ринково-орієнтованого 

економічного світогляду фахівця з економіки і знань щодо методів прийняття 

оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альте-

рнативних можливостей їх використання. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є:  

� вивчення основних категорій, понять та методів мікроекономічного 

аналізу;  

� набуття практичних навичок застосування базових принципів та ін-

струментів мікроекономічного аналізу до моделювання поведінки основних 

мікроекономічних суб’єктів;  

� підготовка до вивчення прикладних економічних дисциплін, що 

базуються на мікроекономічній теорії. 

Взаємозв’язки навчальної дисципліни „Мікроекономіка” з іншими дисци-

плінами робочого навчального плану, які передують її вивченню та які спи-

раються на її вивчення, представлені наступною схемою. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметом навчальної дисципліни є поведінка індивідуальних госпо-

дарських суб’єктів у різних ринкових структурах. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

� знати: базові категорії та поняття мікроекономіки; основні поло-

ження мікроекономічних теорій, на які спирається сучасна економічна наука 

та господарська практика; базові моделі мікроекономічного аналізу; принци-

пи та механізми оптимізації рішень основних мікроекономічних суб’єктів – 

споживачів і фірм – в різних ринкових структурах;  

� уміти: застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні практи-

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

туванням оптимальності рішень мікроекономічних систем; будувати та хара-

ктеризувати базові мікроекономічні моделі; застосовувати прийоми та ін-

струменти мікроекономічного аналізу для оцінки ефективності функціону-

вання мікроекономічних систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

1. Опис навчальної дисципліни та її структура 
 

1.1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями  

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

(денна форма навчання) 

Кількість кредитів 

ЕСТS – 4,0  

Галузь знань: 0701 

„Транспорт і транспор-

тна інфраструктура”  

Напрям підготовки: 

6.070101 «Транспортні 

технології (автомобі-

льний транспорт)» 

Вибіркова  

(за вибором ВНЗ) 

Модулів – 2  Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 2-й 

Загальна кількість 

годин  – 144 

Семестр 

4-й 

Тижневих годин для 

денної форми на-

вчання: 

аудиторних – 3,   

СРС – 5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Лекції – 34 години 

Практичні заняття – 18 годин 

Самостійна робота – 82 год. 

Індивідуальне завдання – 10 год. 

Вид контролю – залік 

 

 
 

1.2. Структура навчальної дисципліни  
 

Назви  змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усьо

го 
У тому числі 

л п срс ір 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Теорія ринку досконалої конкуренції. Формування ринкового попиту 

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки  7 2 2 3 - 

Тема 2. Попит, пропонування, ціна та ринкова 

рівновага 
8 2 - 6 - 

Тема 3. Еластичність і пристосування ринку 8 2 2 4 - 

Тема 4. Теорія поведінки споживача: мета споживача  8 2 - 6 - 

Тема 5. Бюджетне обмеження та споживчий вибір 8 2 2 4 - 

Тема 6. Зміна рівноваги споживача. Індивідуа-

льний та ринковий попит 
8 2 2 4 - 

Усього годин за змістовим модулем 1 47 12 8 27 - 

Змістовий модуль 2.  

Теорія ринку досконалої конкуренції. Формування ринкового пропонування 

Тема 7. Фірма як мікроекономічний суб’єкт. 

Мета виробництва 
7 2 - 5 - 

Тема 8. Обмеження виробника: продуктив-

ність ресурсів і витрати виробництва у корот-

костроковому періоді 
8 2 2 4 - 
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Тема 9. Вибір фірмою оптимального обсягу 

випуску та конкурентне пропонування у коро-

ткостроковому періоді 
8 2 2 4 - 

Тема 10. Обмеження виробника та рівновага 

фірми і галузі у довгостроковому періоді 
8 2 - 6 - 

Тема 11. Ефективність конкурентної ринкової 

системи 
8 2 - 6  

Усього годин за змістовим модулем 2 39 10 4 25 - 

Змістовий модуль 3.   

Теорія ринків недосконалої конкуренції. Державне регулювання дефектів ринку 

Тема 12. Максимізація прибутку і цінова стра-

тегія монополії 
8 2 2 4 - 

Тема 13. Моделі олігополії 8 2 - 6 - 

Тема 14. Фірми на ринку монополістичної 

конкуренції  
8 2 2 4 - 

Тема 15. Теорія ринків ресурсів. Попит на фа-

ктори виробництва 
8 2 - 6 - 

Тема 16. Пропонування та рівновага на ринках 

праці, капіталу і землі 
8 2 2 4 - 

Тема 17. Неспроможності ринку і необхідність 

державного втручання в економіку 
8 2 - 6 - 

Усього годин за змістовим модулем 3 48 12 6 30 - 

Усього годин за  модулем 1 134 34 18 82 - 

Модуль 2 

ІНДЗ 10 - - - 10 

РАЗОМ: 144 34 18 82 10 

 

 
1.3. Тематика практичних занять  

 

№ Назва теми 
Аудиторних  

годин 

Змістовий модуль 1.  

Теорія ринку досконалої конкуренції. Формування ринкового попиту 

1. Предмет і метод мікроекономіки. Принципи побудови 

графічних моделей мікроекономічних процесів 
2 

2. Аналіз основних ринкових змінних та механізму присто-

сування ринку 
2 

3. Моделювання мети, обмежень та оптимізації вибору 

споживача 
2 

4. Моделювання змін у стані рівноваги споживача за зміни 

ціни та доходу 
2 
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Змістовий модуль 2.  

Теорія ринку досконалої конкуренції. Формування ринкового пропонування 

5. Моделювання поведінки фірми: мета виробництва та об-

меження виробника у короткостроковому періоді 
2 

6. Моделювання вибору рішення щодо обсягу виробництва 

конкурентної фірми у короткостроковому періоді 
2 

Змістовий модуль 3.   

Теорія ринків недосконалої конкуренції. Державне регулювання дефектів ри-

нку 

7. Моделювання поведінки фірми-монополіста   2 

8. Моделювання поведінки олігополіста та монополістич-

ного конкурента  
2 

9. Моделювання оптимізації вибору обсягів виробничих ре-

сурсів на ринках праці, капіталу та землі 
2 

Усього годин: 18 

 
 

 

1.4. Контрольні заходи та засоби діагностики 
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни прово-

диться у формі письмового тестування з кожної теми. У завданні з кожної 

теми студентам пропонується 9-11 тестів 3-х рівнів: 1) 5 тестів закритої аль-

тернативної форми (простого множинного вибору „правильно” чи „неправи-

льно”); 2) 3-5 тестів закритої форми множинного вибору з однією правиль-

ною відповіддю з 4-х можливих; 3) 1 тест-задача закритої форми з однією 

правильною відповіддю з 4-х можливих. 

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні ситуацій та ви-

конанні завдань (графоаналітичних вправ та задач).  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується згідно з „Мето-

дичними вказівками та завданнями до виконання індивідуальної роботи з на-

вчальної дисципліни „Мікроекономіка” для студентів напряму підготовки 

6.070101 „Транспортні технології (автомобільний транспорт)” денної форми 

навчання / Г.Е. Гронтковська, О.І.Красновська. – Рівне: НУВГП, 2013. –  23 с. 

(078-242). Індивідуальне навчально-дослідне завдання захищається перед ви-

кладачем. 

Підсумковий контроль знань – залік – студенти отримують за результа-

тами поточного контролю знань.  
 

 

1.5. Критерії та шкала оцінювання 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студе-

нта при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з на-

вчальної дисципліни „Мікроекономіка”, є:  

� повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, перед-
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бачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

� глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчаль-

ної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих лі-

тературних джерелах; 

� вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

� характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

� вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних завдань; 

� вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній 

шкалі: 

Шкала оцінювання студентів денної форми навчання 

Модуль 1. Поточний контроль і самостійна робота 

С
у
м
а

 б
а
л
ів

 

 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

 Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 

Т 

17 

*П 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

**К 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

 35 18 27 80 

Модуль 2. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 20 

Разом:  100 

*П – бали за відповіді та виконання завдань на практичних заняттях; 

**К – бали за виконання поточної контрольної роботи. 

 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться 

у % від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого 

числа за наступними критеріями: 

0%  – завдання не виконано; 

40%  – завдання виконано частково, висновки не аргументовані, звіт  

    підготовлено і оформлено недбало; 

60%  – завдання виконано повністю, але містить окремі недоліки,  

    судження недостатньо аргументовано, звіт оформлено з  

    незначними відхиленнями від вимог; 

80%  – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить  окремі   

   несуттєві недоліки; 

100%  – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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2 .  ПЛ А НИ  П РА КТ И ЧН ИХ  З АН ЯТЬ  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
Теорія ринку досконалої конкуренції. Формування ринкового попиту 

 
Практичне заняття 1.  

Предмет і метод мікроекономіки. Принципи побудови  

графічних моделей мікроекономічних процесів 
 

Мета: розгляд предмету, суб’єктів та об’єкту вивчення мікроекономіки, її 

базових понять та припущень аналізу, а також ознайомлення з основними 

принципами побудови графічних моделей мікроекономічних процесів.  

 

План: 

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

2. Основні поняття та припущення мікроекономічного аналізу.  

3. Загальні та специфічні методи мікроекономічних досліджень. Принципи 

побудови графічних моделей. 
 

Рекомендована література:
 1
 1, с. 10-25; 2, с. 14-23. 

 

Практичні задачі. 
 

Графоаналітична вправа 1. 

Припустимо, що деяка економіка із залученням всіх наявних ресурсів мо-

же виробляти два види благ – автомобілі та сівалки. Дані таблиці відобража-

ють можливі варіанти виробництва.  

 

Виконайте наступні завдання: 

1) за даними таблиці побудуйте криву виробничих можливостей і поясніть, 

що вона ілюструє; 

2) визначте альтернативну вартість (альтернативні витрати) виробництва до-

даткового автомобіля в різних варіантах структури виробництва; 

3) визначте альтернативну вартість (альтернативні витрати) виробництва до-

даткової сівалки в різних варіантах структури виробництва; 

4) поясніть динаміку альтернативної вартості у випадках виробництва дода-

ткових одиниць автомобілів та сівалок. 

 

                                                           
1
 Тут і надалі: 1, 2 – номери джерел зі списку рекомендованої літератури (базової). 

Блага/Варіанти A B C D F 

Сівалки, шт. 100 90 70 40 0 

Автомобілі, шт. 0 10 20 30 40 
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Графоаналітична вправа 2. 

За графіком межі виробничих можливостей (РРС) 

визначте точки, які відповідають наступним ситуаціям: 

1) економіка використовує не всі наявні ресурси; 

2) економічні цілі не відповідають можливостям еко-

номіки; 

3) в економіці виробляється максимально можлива 

кількість благ за наявних ресурсів; 

4) нові технології дозволяють подолати обмеженість 

ресурсів економіки; 

5) економіка використовує наявні обмежені ресурси 

ефективно. 

 

Графоаналітична вправа 3. 

Дані таблиці представляють зв’язок між 

ціною на квитки (Р, грн.) та числом відві-

дувачів футбольних матчів (Q, тис. чол.). 

Виконайте наступні завдання: 

1) визначте залежну і незалежну змінні; 

2) визначте характер залежності між 

змінними; 

3) побудуйте криву попиту на квитки; 

4) визначте кут нахилу кривої попиту; 

5) запишіть аналітичний вираз функції попиту для побудованої кривої. 

 

Задачі для самостійного розв’язку: задачі 1,2, вправи 1,2 [2, розділ 1, с. 22-23]. 
 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Мікроекономіка в системі економічних наук. 

2. Загальна характеристика ринкових структур. 

3. Функції мікроекономіки.  
 

Тестові завдання: [2, с. 14-22]. 
 

Контрольні запитання по темі: 

1. Дайте характеристику предмету, суб’єктів і об’єкту мікроекономіки. 

2. Які фундаментальні припущення є ключовими у мікроекономічних дослі-

дженнях? 

3. Що таке альтернативна вартість і як вона пов’язана з проблемою обмеже-

ності ресурсів?   

4. Які загальні та специфічні методи аналізу мікроекономічних процесів ви 

знаєте? 

5. Які базові поняття та припущення мікроекономічного аналізу ілюструє 

модель виробничих можливостей? 

Р  Q Точки 

25 0 A 

20 4 B 

15 8 C 

10 12 E 

5 16 F 

0 20 G 
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Практичне заняття 2.  

Аналіз основних ринкових змінних та механізму пристосування ринку 
 

Мета: вивчення основ теорії конкурентного ринку, ключових ринкових 

змінних, котрі формують ринковий механізм саморегулювання, дослідження 

реакції покупців і продавців на зміну ціни й інших чинників (еластичності 
попиту і пропонування) та процесу пристосування ринку до змін у попиті та 

пропонуванні в залежності від часового періоду. 

 

План: 

1. Аналіз попиту та пропонування й їх чинників. 

2. Ринкова рівновага: утворення ринкової ціни та її роль.  

3. Еластичність попиту: показники, види, чинники 

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

пристосування ринку. 
 

Рекомендована література:
 
1, с. 26-44, 46-65; 2, с. 30-43, 50-62. 

 

Практичні задачі. 
 

Графоаналітична вправа 1. 

Припустимо, що попит на деякий товар та його пропонування описуються 

рівняннями: QD = 6 – P,  QS =Р–2.  

Виконайте наступні завдання: 

1) побудуйте криві попиту та пропонування на окремих графіках; 

2) поясніть, який чинник міг спонукати покупців збільшити обсяг попиту, а 

виробників – збільшити обсяг пропонування товару, проілюструйте його 

вплив графічно; 

3) поясніть, які чинники могли спонукати покупців збільшити попит, а ви-

робників – збільшити пропонування товару за будь-яких значень його ці-

ни, проілюструйте їх вплив графічно; 

4) побудуйте криві попиту та пропонування на одному графіку; визначте рі-

вноважні ціну (грн.) та обсяг (тис. шт.) товару графічно та аналітично; 

5) поясніть та проілюструйте графічно ситуацію, яка виникне на ринку, як-

що уряд встановить фіксовану ціну на товар на рівні 5 грн. за одиницю; 

6) поясніть та проілюструйте графічно ситуацію, яка виникне на ринку, як-

що уряд встановить фіксовану ціну на товар на рівні 3 грн. за одиницю.  
 

Задача 1. 

Ціна на ринку пшениці коливається від 15 до 20 грн. за центнер, а обсяг 

попиту відповідно від 40 до 20 тис. центнерів за місяць. 

1. Визначте коефіцієнти лінійної еластичності попиту за умови зниження і 

підвищення ціни. 

2. Обчисліть коефіцієнт дугової еластичності попиту.  

3. Порівняйте значення коефіцієнтів і поясніть причину розбіжностей між ними.  
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Задача 2. 

Припустимо, що доходи родини зросли з 600 грн.  до 1500 грн. на місяць,  а 

її  видатки на товар N за цей же період зросли відповідно з 50 грн. до 100 грн.  

Обчисліть лінійний коефіцієнт еластичності попиту за доходом і визначте, 

яким є товар N – нормальним чи нижчим благом, предметом першої необхід-

ності чи предметом розкоші. 

 

Графоаналітична вправа 2. 

Дані таблиці характеризують залежність між зміною ціни (Р, грн.) і обся-

гом попиту на товар (Q, одиниць), а також надають інформацію про визначе-

ні для кожної зі змін лінійні показники цінової еластичності попиту: 

Р 6 5 4 3 2 1 0 

Q 0 1 2 3 4 5 6 
D

P
E  ∞  –5 –2 –1 –0,5 –0,2 0 

TR        

Виконайте наступні завдання: 

1) обчисліть величину сукупного виторгу продавців (TR) за кожного значення ціни; 

2) побудуйте взаємопов’язані графіки попиту і сукупного виторгу; 

3) позначте на кривій попиту відрізки еластичного і нееластичного попиту, 

точку одиничної еластичності;  

4) проаналізуйте взаємозв’язок цінової еластичності попиту та сукупного 

виторгу продавців (видатків покупців).  

 

Задачі для самостійного розв’язку: задачі 2,6, вправи 1,4 [2, розділ 2, с. 40-

43]; задачі 3,6,9, вправа 2 [2, розділ 3, с. 60-62].  

 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Моделі ринкової рівноваги. 

2. Механізм та наслідки впливу непрямих податків та субсидій на ринко-

ву рівновагу.  

3. Механізм пристосування ринку до змін у попиті та пропонування у ко-

ротко- і довгостроковому періодах. 

4. Залежність розподілу податкового тягаря між продавцями і покупцями 

від відносної цінової еластичності попиту та пропонування. 

 

Тестові завдання: [2, с. 30-38; с. 50-57]. 

 

Контрольні запитання по темі: 

1. Охарактеризуйте попит та пропонування як базові ринкові змінні. 

2. Яку роль відіграє фактор часу у пристосуванні ринку до змін у попиті чи 

пропонуванні? 

3. Якими є сфери практичного застосування концепції еластичності попиту 

(пропонування)? 
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Практичне заняття 3.  

Моделювання мети, обмежень та оптимізації вибору споживача 
 

Мета: розгляд трьох складових моделі поведінки споживача – його мети, 

обмежень та вибору рішення щодо структури оптимального споживчого ко-

шика, який дозволив би досягти мети за наявних обмежень.  

 

План: 

1. Мета споживача у кардиналістській та ординалістській моделях. Криві 

байдужості та їх властивості. Гранична норма заміни благ. 

2. Бюджетне обмеження споживача. Бюджетна лінія та її властивості. 

3. Моделювання оптимізації вибору споживача на основі ординалістського 

підходу. Рівновага споживача.  
 

Рекомендована література:
 
1, с. 68-82, 84-100; 2, с. 66-73, 77-89. 

 

Практичні задачі. 
 

Графоаналітична вправа 1. 

На основі даних таблиці виконайте наступні завдання: 

1) визначте граничну корисність кожного тістечка; 

2) побудуйте криві сукупної та граничної корисності; 

3) поясніть, яка кількість тістечок є оптимальною для споживача? за якого 

значення граничної корисності споживач максимізує сукупну корисність? 

 

Графоаналітична вправа 2. 

Студентка споживає груші та яблука. Представлені в таблиці споживчі 

кошики є байдужими для неї, вони всі мають однакову корисність.  

Виконайте наступні завдання: 

1) за даними таблиці побудуйте криву байдужості, відклавши кількість груш 

на вертикальній осі, а кількість яблук – на горизонтальній; 

2) визначте граничну норму заміни груш яблуками та її динаміку, якщо сту-

дентка послідовно змінює уподобання щодо споживчих кошиків від A до 

В, С і D; 

3) проаналізуйте, яку тенденцію виявляє гранична норма заміни благ при 

послідовному збільшенні студенткою кількості яблук у споживчому ко-

шику? Як ця тенденція пов’язана з першим законом Госсена? 

 

 

Кількість тістечок, шт. 0 1 2 3 4 5 6 7 

Сукупна корисність, ютилів 0 5 9 12 14 15 15 14 

Споживчий кошик А В С D 

Кількість груш, кг 5 3 2 1 

Кількість яблук, кг 1 2 3 5 
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Графоаналітична вправа 3. 

Припустимо, що доход споживача становить 20 грн., які він розподіляє 

між покупкою товарів Х і Y. Ціна одиниці товару Х – 2 грн., ціна одиниці то-

вару Y – 4 грн. Функція корисності має вигляд:   5,0
)( YXU ⋅= .  

Виконайте наступні завдання:     

1) обчисліть числове значення сукупної корисності за формулою: 

YX
PP

I
U

⋅
=

2

;   

2) обчисліть структуру множини споживчих кошиків, яка відповідає даному 

рівню корисності;  
3) побудуйте графік функції корисності (криву байдужості); 
4) побудуйте бюджетну лінію;  

5) визначте графічно точку рівноваги споживача і структуру оптимального 

споживчого кошика. 

 

Задача 1. 

Припустимо, що ви робите вибір між покупкою морозива та шоколадок, 

гранична корисність яких представлена даними таблиці: 

 Одиниці благ за порядком 1 2 3 4 5 6 

Гранична корисність морозива, ютилів 10 8 6 4 3 2 

Гранична корисність шоколадок, ютилів 8 7 6 5 4 3 

1. Визначте, яка кількість морозива та шоколадок максимізуватиме корис-

ність, якщо ваш тижневий доход становить 9 грн., ціна одного морозива – 

2 грн., однієї шоколадки – 1 грн.  

2. Визначте величину сукупної корисності оптимального набору.  

3. Перевірте правильність вашого вибору за правилом максимізації корисності. 

 

Задачі для самостійного розв’язку: вправа 1 [2, розділ 4, с. 73]; задачі 1,2, 

вправи 1,2 [2, розділ 5, с. 85-86; 88-89].  

 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Розширене бюджетне обмеження. 

2. Узагальнена модель рівноваги споживача. 

 

Тестові завдання: [2, с. 66-72; с. 77-83]. 

 

Контрольні запитання по темі: 

1. Які базові підходи до аналізу поведінки споживача склалися у мікроеко-

номіці? У чому полягають їх принципові відміни? 

2. У чому полягає мета споживача? Які мікроекономічні моделі її ілюстру-

ють? 

3. З якими обмеженнями стикається споживач у досягненні мети? 

4. Яка комбінація товарів у споживчому кошику є оптимальною? Сформу-

люйте загальне правило оптимізації споживчого вибору. 
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Практичне заняття 4.  

Моделювання змін у стані рівноваги споживача  

за зміни ціни та доходу  

 

Мета: аналіз та моделювання впливу зміни ціни одного з благ та зміни 

доходу споживача на його рішення щодо структури оптимального споживчо-

го кошика, з’ясування закономірностей формування індивідуального та рин-

кового попиту. 

 

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.  
 
Рекомендована література:

 
1, с. 102-126; 2, с. 94-105. 

 

Практичні задачі. 
 

Графоаналітична вправа 1. 

 Розгляньте графік, дайте відповіді на запитання та виконайте наступні 

завдання: 

1) яка модель представлена на графіку? 

2) проілюструйте графічно, як зміниться рі-

вновага споживача внаслідок зниження 

ціни товару Х за інших рівних умов; поз-

начте точки початкової і нової рівноваги; 

3) побудуйте криву “ціна-споживання”;  

4) за даними графіка добудуйте нижче графік 

кривої індивідуального попиту на товар Х; 

5) зробіть висновки відносно впливу зміни 

ціни товару Х на рішення споживача. 

 
Графоаналітична вправа 2. 

Скористайтеся графіком зміни рівноваги споживача графоаналітичної 

вправи 1 і виконайте наступні завдання: 

1) за моделлю Хікса побудуйте компенсуючу бюджетну лінію, яка відобра-

зила б зміну відносних цін товарів; 

2) визначте графічно точку компенсуючої рівноваги, величини ефектів замі-

ни та доходу, величину та спрямованість загального ефекту від зниження 

ціни товару Х; 

3) зробіть висновки відносно впливу ефектів заміни та доходу на споживчий 

вибір та індивідуальний попит. 
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Графоаналітична вправа 3. 

Розгляньте графік, дайте відповіді на 

запитання та виконайте наступні за-

вдання: 

1) яка модель представлена на графіку? 

2) визначте за графіком величину поча-

ткового і нового доходу споживача; 

3) за даними графіка визначте ціну товару Х;  

4) побудуйте криву „доход – споживання“; 

5) за даними графіка добудуйте нижче 

графік індивідуального попиту спо-

живача на товар Х; зробіть висновки 

відносно впливу зміни доходу на по-

пит споживача; 

6) за даними графіків добудуйте нижче графік кривої Енгеля для товару Х та 

визначте тип товару. 

 

Задача 1. 

За ціною 7 грн. за одиницю товару споживач не придбає жодної одиниці, 

за ціною 5 грн. він буде готовий купити 2 одиниці товару, за ціною 3 грн. – 4 

одиниці, а якщо ціна знизиться до 1 грн. – купуватиме 6 одиниць.  

Виконайте наступні завдання: 

1) побудуйте криву індивідуального попиту; 

2) визначте кількісно та проілюструйте графічно величину споживчого над-

лишку, якщо ринкова ціна товару становитиме 3 грн.; 

3) визначте кількісно та проілюструйте графічно, як зміниться споживчий 

надлишок, якщо ринкова ціна товару підвищиться до 5 грн. 

 

Задачі для самостійного розв’язку: задачі 1,7, вправа 1 [2, розділ 6, с. 102,104].  

 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Сіткові зовнішні впливи та їх вплив на формування ринкового попиту. 

2. Прийняття рішень у ситуаціях з ризиком.  

 

Тестові завдання: [2, с. 94-100]. 

 

Контрольні запитання по темі: 

1. Як зміна ціни одного з благ впливає на рішення споживача щодо структу-

ри оптимального споживчого кошика? 

2. У чому полягають відміни підходів Дж.Хікса і Є.Слуцього до розмежу-

вання ефектів заміни та доходу? 

3. Як зміна доходу впливає на рішення споживача щодо структури оптима-

льного споживчого кошика? 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
Теорія ринку досконалої конкуренції. Формування ринкового пропонування 
 

Практичне заняття 5.  

Моделювання поведінки фірми: мета виробництва та  

обмеження виробника у короткостроковому періоді 
 

Мета: розгляд теоретичних засад функціонування та мотивації 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. 

 

План: 

1. Теорії виробництва, витрат і прибутків. Економічний прибуток як мета ді-

яльності фірми.  

2. Короткострокова виробнича функція з одним змінним фактором. Показ-

ники продуктивності змінного фактора. Закон спадної віддачі.  

3. Короткострокові витрати виробництва. Типова динаміка витрат виробни-

цтва та чинники, що впливають на неї.  

 
Рекомендована література:

 
1, с. 128-141, 143-154; 2, с. 113-119, 124-133. 

 

Практичні задачі. 
 

Задача 1. 

 Підприємець відкрив взуттєву майстерню. Він вклав 50 тис. грн. у прид-

бання обладнання, на 10 тис. грн. придбав сировини і матеріалів, 10 тис. грн. 

сплатив за річну оренду приміщення. Якби всю суму вкладених коштів підп-

риємець поклав на депозитний рахунок у банку, то міг би отримати 10% річ-

них. Якби він погодився працювати за наймом у майстерні „Будинку побуту”, 

то міг би отримувати 24 тис. грн. заробітної плати на рік. Сукупний виторг 

майстерні за рік становив 130 тис. грн. 

Обчисліть величини бухгалтерського, нормального та економічного при-

бутків підприємця.  

 

Графоаналітична вправа 1. 

У короткостроковому періоді фірма збільшує обсяг випуску за рахунок 

змінного фактора – найму додаткових робітників за інших фіксованих факто-

рів виробництва:  

Число робітників (L) 0 1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг випуску продукції (TP) 0 40 90 126 150 165 170 170 

Виконайте наступні завдання: 

1) обчисліть величини граничного та середнього продуктів змінного фактора 

за кожного з обсягів випуску; 
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2) визначте, з наймом якого робітника фірма відчує дію закону спадної від-

дачі; 

3) визначте, з наймом якого робітника досягається найвища продуктивність 

праці; 

4) побудуйте криві сукупного, граничного та середнього продуктів праці; 

5) проаналізуйте, як пов’язані між собою динаміка граничного, середнього і 

сукупного продуктів змінного фактора. 

 

Задача 2. 

У короткостроковому періоді фірма виробляє 20 одиниць продукції. Пос-

тійні витрати фірми становлять 800 грн., середні змінні витрати – 50 грн. 

Визначте величини сукупних та середніх сукупних витрат фірми для да-

ного обсягу випуску двома способами. 

 

Графоаналітична вправа 2. 

Припустимо, що фірма збільшує обсяги виробництва від 0 до 10 одиниць 

продукції у короткостроковому періоді. Постійні витрати фірми становлять 

60 грн. Динаміка змінних витрат задається даними таблиці: 

Обсяг випуску, одиниць 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Змінні витрати, грн. 0 45 85 120 150 185 225 270 325 390 465 

Виконайте наступні завдання: 

1) обчисліть сукупні (TC), середні (АFC, AVC, ATC) та граничні (МС) 

витрати фірми, заповніть колонки 1-8 наступної таблиці: 

2) за даними таблиці побудуйте на графіку 1 криві сукупних витрат, на 

графіку 2 – криві середніх і граничних витрат. 
 

Задачі для самостійного розв’язку: задачі 1,4, [2, розділ 7, с. 118-119]; впра-

ви 2,4 [2, розділ 8, с. 132-133].  
 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Організаційні форми та функції фірми. 

2. Виробництво, його фактори та виробнича функція. 

3. Технологічно та економічно ефективні способи виробництва.  
 

Тестові завдання: [2, с. 113-117; с. 124-128]. 
 

Контрольні запитання по темі: 

1. У чому полягають принципові відміни короткострокового і довгостроко-

вого періодів діяльності фірми? 

2. Якими є групи та види короткострокових витрат виробництва? 

3. Як дія закону спадної віддачі впливає на динаміку короткострокових ви-

трат виробництва? 

Q FC VC TC AFC AVC ATC MC 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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Практичне заняття 6.  

Моделювання вибору рішення щодо обсягу виробництва 

конкурентної фірми у короткостроковому періоді  
 

Мета: розгляд третьої складової моделі поведінки фірми – вибору рішен-

ня, моделювання вибору конкурентної фірми за різних ринкових цін на осно-

ві загальних принципів прийняття оптимальних рішень. 

 

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. 

 
Рекомендована література:

 
1, с. 156-177; 2, с. 138-149. 

 

Практичні задачі. 
 

Графоаналітична вправа 1.  

Розгляньте графіки, дайте відповіді на запитання та виконайте наступ-

ні завдання: 

1) які моделі представлені на графіках фірм 1-6? 

2) в якій ринковій структурі функціонують представлені фірми? Обґрун-

туйте відповідь; 

3) в якому часовому періоді працюють фірми? Обґрунтуйте відповідь; 
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4) визначте графічно оптимальні обсяги виробництва фірм;  

5) визначте та проілюструйте графічно результати діяльності фірм. Обґру-

нтуйте відповідь. 

 

Графоаналітична вправа 2.  

За графіком фірми 7 виконайте 

наступні завдання: 

1) визначте критичні ціни (ціну за-

криття та ціну беззбитковості);  

2) визначте оптимальні обсяги вироб-

ництва фірми за ринковими цінами 

від 10 до 70 грн.; 

3) побудуйте криву короткострокового 

пропонування фірми. 
 

 

Задача 1. 

Постійні витрати конкурентної фірми, яка працює у короткостроковому 

періоді, для обсягу випуску 5 одиниць продукції становлять 20 грн. Оптима-

льний обсяг випуску фірми становить 10 одиниць продукції, сукупний виторг 

від їх продажу дорівнює 170 грн., середні змінні витрати становлять 14 грн.    

Визначте: 

1) результат діяльності фірми; 

2) величину виробничого надлишку фірми. 

 

Задачі для самостійного розв’язку: задачі 2,6, вправи 1,2 [2, розділ 9, с. 146-

148]. 

 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Формування ринкового (галузевого) пропонування у короткостроко-

вому періоді. 

2. Механізм утворення рівноважної ринкової ціни та короткострокова рі-

вновага типової фірми галузі.  

 

Тестові завдання: [2, с. 138-143]. 

 

Контрольні запитання по темі: 

1. Сформулюйте загальне правило вибору оптимального обсягу випуску. 

2. За допомогою яких моделей аналізують поведінку фірм? 

3. Якою є короткострокова стратегія поведінки фірми на досконало конку-

рентному ринку? 

4. Як формується короткострокове пропонування конкурентної фірми і галу-

зі? 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 
Теорія ринків недосконалої конкуренції. 

Неспроможності ринку та державне регулювання  
 

Практичне заняття 7.  

Моделювання поведінки фірми-монополіста 

 

Мета: розгляд особливостей оптимізації рішень фірм на монополізованих 

ринках, де продавці враховують власну здатність впливати на ринкову ціну, 

з’ясування впливу цих особливостей на поведінку фірм та розподіл ресурсів.  

 

План: 

1. Моделі короткострокової та довгострокової рівноваги монополії.  

2. Соціально-економічні наслідки монополії. Природна монополія. 

3. Монопольна влада. Цінова дискримінація.  

 
Рекомендована література:

 
1, с. 251-278; 2, с. 218-234. 

 

Практичні задачі. 
 

Графоаналітична вправа 1. 

Розгляньте графіки, дайте відповіді на запитання та виконайте наступ-

ні завдання: 

1) які моделі представлені на графіках фірм 1-6? 

2) в якій ринковій структурі функціонують представлені фірми? Обґрун-
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туйте відповідь; 

3) в якому часовому періоді працюють фірми? Обґрунтуйте відповідь; 

4) визначте графічно оптимальні обсяги виробництва фірм;  

5) визначте та проілюструйте графічно результати діяльності фірм.  
 

Графоаналітична вправа 2. 

За графіком, на якому представлена рівновага 

конкурентної галузі, дайте відповіді на запитання 

та виконайте наступні завдання: 

1) визначте графічно рівноважні обсяг випуску 

та ціну продукції у конкурентній галузі; 

2) зробіть добудову до графіка, яка проілюстру-

вала б монополізацію конкурентної галузі; 

3) визначте оптимальний обсяг випуску та ціну, 

які встановить фірма-монополіст; 

4) порівняйте обсяги випуску і ціни та зробіть 

висновок щодо економічних наслідків моно-

полізації конкурентної галузі; 

5) визначте та проілюструйте графічно суспільні втрати від монополізації галузі. 

 

 Задача 1. 

Припустимо, що ринковий попит відповідає даним таблиці: 
Обсяг попиту, тис. од. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціна одиниці, грн. 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

Визначте величини сукупного та граничного виторгів монополії: 

1) за умови, що фірма є простою монополією; 

2) за умови, що монополія здійснює політику цінової дискримінації І ступеня.  
 

Задачі для самостійного розв’язку: задачі 1,5, вправи 1,3 [2, розділ 14, с. 

228-229, 231-232]. 
 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Монополія і конкуренція: порівняльний аналіз. 

2. Довгострокова рівновага монополії. 
3. Вимірювання ринкової влади та засоби її зміцнення. 

 

Тестові завдання: [2, с. 218-226]. 
 

Контрольні запитання по темі: 

1. Охарактеризуйте особливості та ознаки монопольного ринку. 

2. Чому монополія не призначає якомога вищу ціну на свою продукцію, а 

обирає певну комбінацію обсягу випуску і ціни? 

3. Чому загальне негативне ставлення суспільства до монополій не поширю-

ється на природні монополії? 
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Практичне заняття 8.  

Моделювання поведінки олігополіста та монополістичного конкурента  
 

Мета: дослідження особливостей функціонування та прийняття рішень 

фірмами на ринках олігополії та монополістичної конкуренції – у реальних 

ринкових структурах, котрі становлять основу сучасної ринкової економіки. 

 

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 конкурента.  

 
Рекомендована література:

 
1, с. 280-302, 304-319; 2, с. 246-255, 260-269. 

 

Практичні задачі. 
 

Графоаналітична вправа 1. 

Припустимо, що фірми 1 і 2 – дуополісти 

Курно з рівною економічною силою, які ма-

ють однакові граничні витрати (МС=0) і сти-

каються з кривою ринкового попиту Р=60–Q. 

Виконайте наступні завдання: 

1) визначте аналітично функції реакції та 

побудуйте криві реакції фірм; 

2) визначте аналітично та графічно рівно-

важні обсяги випуску фірм; 

3) визначте рівноважну ціну продукції. 

 

Графоаналітична вправа 2. 

Графік представляє криві попиту і граничного виторгу фірми, яка функці-

онує на олігополістичному ринку в оточенні декількох конкурентів.  

Виконайте наступні завдання: 

1) за графіком визначте, яка крива попиту 

відповідає версії поведінки, коли фір-

ми-конкуренти слідують як зниженню, 

так і підвищенню ціни однією з фірм?  

2) за графіком визначте, яка крива попиту 

відповідає версії поведінки, коли фірми-

конкуренти ігнорують як зниження, так і 

підвищення ціни однією з фірм? 

3) якою за цих обставин є стратегія раціо-

нальної поведінки фірми? 

4) визначте графічно криву попиту та 
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криву граничного виторгу фірми-олігополіста,  яка дотримується стратегії 

раціональної поведінки; 

5) визначте графічно оптимальний обсяг виробництва, ціну та результат дія-

льності фірми; 

6) припустимо, що внаслідок підвищення цін ресурсів граничні витрати фір-

ми зростають; визначте графічно, в яких межах може змінюватись рівень 

граничних витрат без зміни обсягу випуску і ціни;  

7) на підставі розгляду незалежної поведінки фірми-олігополіста у моделі 

ламаної кривої попиту поясніть, чому олігополістичні ціни є негнучкими. 
 

Графоаналітична вправа 3. 

Розгляньте графік, дайте відповіді на запитання та виконайте наступні 

завдання: 

1) поясніть, в якому часовому періоді функці-

онує ця фірма; 

2) визначте  графічно оптимальний обсяг ви-

робництва  фірми; 

3) визначте, проілюструйте графічно та обґру-

нтуйте результат діяльності фірми; 

4) поясніть, в якій ринковій структурі функці-

онує ця фірма. 

 

Задачі для самостійного розв’язку: вправа 4 [2, розділ 15, с. 255]; задача 2, 

вправа 1 [2, розділ 16, с. 266-267].  

 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Явні та таємні змови олігополістів. 

2. Роль диференціації продукту і реклами як інструментів нецінової кон-

куренції. 
 

Тестові завдання: [2, с. 246-250; с. 260-264]. 

 

Контрольні запитання по темі: 

1. Якими є причини та наслідки всезагальної взаємозалежності фірм в умо-

вах олігополії? 

2. Чим зумовлена подібність короткострокової рівноваги монополістичного 

конкурента і простої монополії? 

3. Чим зумовлена подібність довгострокової рівноваги монополістичного 

конкурента і конкурентної фірми? 

4. Чому в умовах монополістичної конкуренції фірми при прийнятті рішень 

враховують не лише обсяг випуску і ціну, але й зміну продукту та рекла-

мну діяльність? 
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Практичне заняття 9.  

Моделювання оптимізації вибору обсягів виробничих ресурсів  

на ринках праці, капіталу та землі 
 

Мета: аналіз закономірностей та особливостей формування пропонуван-

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

 

План: 

1. Особливості попиту на фактори виробництва. 

2. Пропонування та рівновага на конкурентному та недосконало конкурент-

них ринках праці. 

3. Пропонування та рівновага на ринках фінансового капіталу, капітальних 

активів, капітальних послуг та землі.  
 

Рекомендована література:
 
1, с. 341-362, 364-387; 2, с. 287-298,302-311. 

 

Практичні задачі. 
 

Графоаналітична вправа 1. 

У короткостроковому періоді конкурентна фірма збільшує обсяги вироб-

ництва, залучаючи додаткових робітників. Ціна одиниці готової продукції 

фірми становить 2 грн. Динаміка сукупного продукту в залежності від кіль-

кості найнятих робітників представлена даними таблиці: 
 

Число робітників, чол./день (L) 0 1 2 3 4 5 6 

Обсяг випуску продукції, од./день (TP) 0 6 11 15 18 20 21 
 

Виконайте наступні завдання: 

1) визначте граничну доходність праці та побудуйте криву попиту фірми на 

працю; 

2) визначте оптимальне число робітників для фірми за ставки заробітної 

плати w=5 грн/год.;  

3) як зміниться кількість найнятих робітників, якщо ставка заробітної плати пі-

двищиться до 7 грн./год.?  

4) як зміниться попит фірми на працю, якщо внаслідок впровадження нових 

технологій гранична продуктивність зросте за інших рівних умов? 

 

Задача 1. 

Конкурентна фірма у виробництві деякого товару використовує два ресу-

рси: працю і капітал. Граничний продукт праці – 2 одиниці, а ціна одиниці 

праці – 1 грн., граничний продукт капіталу – 5 одиниць, а ціна одиниці капі-

талу – 20 грн. Ціна одиниці товару становить 3 грн.  

Визначте, чи є оптимальним співвідношення ресурсів, яке використовує 

фірма? Якщо ні, то поясніть, як його потрібно змінити для максимізації при-

бутку за одночасної мінімізації витрат фірми. 
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Графоаналітична вправа 2. 

Розгляньте графік, дайте відповіді на запитання та виконайте наступні 

завдання: 

1) визначте графічно рівноважну ставку заро-

бітної плати і число робітників, які були б 

найняті на конкурентному ринку праці; 

2) визначте графічно рівноважну ставку заро-

бітної плати і число робітників, які були б 

найняті на монопсонічному ринку праці; 

3) якими могли б бути ставка заробітної 

плати та рівень зайнятості, якби на ринку 

праці встановилася  двостороння монопо-

лія?  

 

Задача 2. 

Фірмі, котра здійснює перевезення пасажирів по місту, пропонують купи-

ти ще одне маршрутне таксі за 350 тис. грн. Фірма очікує одержувати від йо-

го експлуатації наступні доходи протягом трьох років: у перший рік – 200 

тис. грн., на другий рік 100 тис. грн., на третій – 50 тис. грн.  Наприкінці тре-

тього року фірма розраховує продати автомобіль за 60 тис. грн. Ставка про-

центу – 10%. Визначте, чи буде вигідною для фірми така покупка. 

 

Задача 3. 

Фірма хоче взяти в оренду верстат, котрий коштує 20000 грн. і слугує 5 

років. Визначте, якою повинна бути мінімальна річна орендна плата за екс-

плуатацію верстата, якщо процентна ставка становить 10 %. 

 

Задачі для самостійного розв’язку: задача 1, вправа 1 [2, розділ 17, с. 280, 

282]; вправа 3 [2, розділ 18, с. 295]; задачі 2,3,5 [2, розділ 19, с. 309].  
 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Галузевий та ринковий попит на ресурс. 

2. Диференціація ставок заробітної плати. Людський капітал. 

3. Особливості ринку землі. Визначення ціни землі. 
 

Тестові завдання: [2, с. 274-278; с. 287-291; с. 303-306]. 
 

Контрольні запитання по темі: 

1. Сформулюйте правило оптимального використання ресурсу та правило 

оптимального співвідношення ресурсів. 

2. Поясніть відміни станів рівноваги на конкурентному, монопсонічному та 

ринку праці з двосторонньою монополією. 

3. Чому при прийнятті інвестиційних рішень фірми повинні враховувати фа-

ктор часу? 
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