
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА» 
 
1. Код: ФП2. 

2. Назва: Мікроекономіка. 

3. Тип: обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада Гронтковська Галина 

Еразмівна, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії. 

9. Результати навчання: після вивчення 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.  

10. Форми організації занять: лекційні та практичні заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Політична економія», 

«Математика для економістів».  

12. Зміст курсу: (перелік тем) Предмет і метод мікроекономіки. Попит, пропонування, ціна та 

ринкова рівновага. Еластичність і пристосування ринку. Теорія поведінки споживача: мета, 

обмеження та споживчий вибір. Зміна рівноваги споживача. Формування індивідуального та 

ринкового попиту. Теорія фірми: мета виробництва та обмеження виробника у короткостроковому 

періоді. Вибір фірмою оптимального обсягу виробництва і конкурентне пропонування у 

короткостроковому періоді. Обмеження виробника та рівновага фірми і галузі  у довгостроковому 

періоді. Ефективність конкурентної ринкової системи. Максимізація прибутку і цінова стратегія 

монополії. Моделі олігополії та монополістичної конкуренції. Теорія ринків ресурсів: попит на 

фактори виробництва. Пропонування і рівновага на ринках праці, капіталу та землі. 

Неспроможності ринку та необхідність державного втручання в економіку. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
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. Мікроекономіка. Підручник /за ред. В.Д. Базилевича. Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. – К: 

Знання, 2008. – 679 с. 

4. Мікроекономіка. Практикум: навч. пос. / за ред. В.Д. Базилевича. Вид. 2-ге, доповнене і 

перероблене. – К: Знання, 2010. – 491 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. практичних занять, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, ділові ігри, 

коопероване навчання, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: тести. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання моделюючих, 

графоаналітичних та розрахункових вправ. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                                                          

економічної теорії 

к.е.н., доцент         Д.В. Нікитенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE 

“Microeconomics” 

1. Index: FP2. 

2. Title: Microeconomics. 

3. Type: The mandatory. 

4. Level of education: I (bachelor's degree). 

5. Academic year: 1-st. 

6. Semester: 2-st. 

7. Credits: 5. 

8. Lecturer name, academic degree and position Grontkovska, Halina E., Ph.D. in Economics, Associate 

Professor. 

9. Results of studies: 
After studying the discipline the student should be able to: 

- know the basic categories and concepts of microeconomics; the main provisions of microeconomic 

theories, based on modern economic science and economic practice; basic models of microeconomic 

analysis; principles and mechanisms of optimization of decisions of the main microeconomic actors - 

consumers and firms - in different market structures;  

- apply the acquired theoretical knowledge in solving practical problems;  

- perform technical and economic calculations related to the justification of optimality of solutions of 

microeconomic systems. 

10. Mandatory previous educational disciplines: "Political economy", "Mathematics for economist". 

11. Contents: Subject and method of microeconomics. Demand, offer, price and market equilibrium. 

Elasticity and market adaptation. Theory of consumer behavior: purpose, constraints and consumer choice. 

Changing the balance of the consumer. Formation of individual and market demand. The theory of the 

company: the purpose of production and manufacturer's constraints in the short run. The choice of the 

company's optimal volume of production and competitive offer in the short run. The manufacturer's 

limitation and the balance of the firm and industry in the long run. Efficiency of a competitive market 

system. Maximization of profit and price strategy of a monopoly. Models of oligopoly and monopolistic 

competition. The theory of resource markets: the demand for factors of production. Proposition and 

equilibrium in labor markets, capital and land. Market failure and the need for state intervention in the 

economy. 

12. Recommended literature: 
1. Kosik, A.F., Grontkovska, G.E. Microeconomics: tutorial. 2-nd edition, supplemented and processed. - K.: 

Center for Educational Literature, 2008. - 438 p. 

2. Grontkovska, G.E., Kosik, A.F. Microeconomics. Workshop: tutorial. 3rd edition – K.: Center for 

Educational Literature, 2010. - 418 p. 

3. Microeconomics. Textbook / ed. V.D. Bazilevich, 2-nd ed., supplemented and processed. - K: Knowledge, 

2008. - 679 p. 

4. Microeconomics. Workshop: tutorial / ed. V.D. Bazilevich, 2-nd ed., supplemented and processed. - K: 

Knowledge, 2010. - 491 p. 

13. Planned activities and teaching methods: 
26 hours of lectures, 26 hours of seminar lessons, 98 hour of independent work. Total - 150 hours. 

Methods: elements of problem lecture, individual tasks, business games, co-opted learning. 

14. Evaluation methods and criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): testing. 

Current control (60 points): testing, performance of individual work. 

15. Teaching language: Ukrainian. 

 

Head of Department of  Economic theory  D.V. Nikytenko, Phd in Economics, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


