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1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
1.1.

Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Тема 9 Ринок досконалої конкуренції

10

2

0

2

0

6

Тема 10 Монопольний ринок
Тема 11 Олігополія та монополістична
конкуренція
Тема 12 Ринок факторів виробництва
Тема 13 Загальна ринкова рівновага та
економіка добробуту
Тема 14 Інституціональні аспекти
ринкового господарства
Всього за семестр № 5:
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36

0

30

0

69

робота

4

Самостійна

0

заняття

2

заняття

0

Практичні

2

Тема 1 Предмет і метод
мікроекономіки
Тема 2 Теорія граничної корисності та
поведінки споживача
Тема 3 Ординалістська теорія
поведінки споживача
Тема 4 Аналіз поведінки споживача
Тема 5 Попит, пропозиція та їх
взаємодія
Тема 6 Мікроекономічна модель
підприємства
Тема 7 Варіації факторів виробництва
та оптимум товаровиробника
Тема 8 Витрати виробництва

заняття

Семінарські

8

ТЕМИ

Всього

Лекції

Лабораторні

з них:

НОМЕР ТА НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ

ВИД КОНТРОЛЮ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ВІДВЕДЕНИХ НА

екзамен
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1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Тема 9 Ринок досконалої конкуренції
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0

0
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Тема 10 Монопольний ринок
Тема 11 Олігополія та монополістична
конкуренція
Тема 12 Ринок факторів виробництва
Тема 13 Загальна ринкова рівновага та
економіка добробуту
Тема 14 Інституціональні аспекти
ринкового господарства
Всього за семестр № 5:
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0
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робота

8

Самостійна

0

заняття

0

заняття

0

Практичні

1

Тема 1 Предмет і метод
мікроекономіки
Тема 2 Теорія граничної корисності та
поведінки споживача
Тема 3 Ординалістська теорія
поведінки споживача
Тема 4 Аналіз поведінки споживача
Тема 5 Попит, пропозиція та їх
взаємодія
Тема 6 Мікроекономічна модель
підприємства
Тема 7 Варіації факторів виробництва
та оптимум товаровиробника
Тема 8 Витрати виробництва

заняття

Семінарські
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ТЕМИ

Всього

Лекції

Лабораторні

з них:

НОМЕР ТА НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ

ВИД КОНТРОЛЮ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ВІДВЕДЕНИХ НА

екзамен
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2. Методичні вказівки до практичних занять
Тема № 1. Предмет і метод мікроекономіки
Практичне заняття: Предмет і метод мікроекономіки
Навчальна мета заняття: з’ясувати історію мікроекономіки, її предмет,
методи, завдання.
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Мікроекономіка як складова економічної теорії
2. Економічний вибір в умовах обмеженості ресурсів
3. Предмет і метод мікроекономіки
4. Мікросистеми: поняття, різновиди
Література: 3 (с. 12-40).

−
−
−

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Організаційний етап:
привітання;
перевірка присутніх;
перевірка готовності здобувачів вищої освіти до заняття.
Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
проведення контролю теоретичних знань здобувачів вищої освіти (фронтальне
опитування).
Питання для фронтального опитування:
1. Що вивчає мікроекономіка?
2.
Назвіть основні економічні питання, які стоять перед господарюючим
суб’єктом в умовах обмеженості ресурсів.
3. Охарактеризуйте взаємозв’язок політичної економії, мікроекономіки і
макроекономіки.
4. Опишіть історію виникнення та еволюцію мікроекономіки.
5. Дайте характеристику мікросистеми, об’єктів та суб’єктів мікроекономіки.
6. Що таке позитивна та нормативна мікроекономіка?
7. Наведіть методи дослідження в мікроекономіці.
8. Яка мета та завдання дисципліни?
−
−
−

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття:
підведення підсумків заняття;
оцінювання здобувачів вищої освіти;
оголошення домашнього завдання.
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Тема № 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача
Практичне заняття: Теорія граничної корисності та поведінки споживача
Навчальна мета заняття: одержати навички розрахунку оптимуму
споживача відповідно кардиналістський теорії поведінки споживача
Кількість годин - 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Кардиналістський підхід до визначення корисності. Сукупна та гранична
корисність.
2. Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності.
Перший закон Госена.
3. Модель споживання набору благ. Рівновага споживача. Другий закон
Госена.
Література: 2 (с. 17-29).

−
−
−

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Організаційний етап:
привітання;
перевірка присутніх;
перевірка готовності здобувачів вищої освіти до заняття.
Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1. Що таке благо і які види благ Ви знаєте?
2. Поясніть значення поняття „корисність”.
3. Дайте визначення функції корисності.
4. Охарактеризуйте динаміку граничної та сукупної корисності.
5. Сформулюйте перший закон Госена.
6. Охарактеризуйте рівновагу споживача й еквімаржинальний принцип.
7. Наведіть приклад одно та багато продуктової моделі споживання.
8. Хто такий раціональний споживач?
9. Сформулюйте другий закон Госена.
Задачі:
Задача 1
Споживач витрачає 38 грн на місяць на яблука та банани. Гранична
корисність яблук для нього визначається виразом : 28 – 2х, де х – кількість яблук
в кг. Гранична корисність бананів становить: 20 – 2у, де у – кількість бананів в
кг.
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Ціна товарів відповідно: Рх = 2 грн, Ру = 4 грн Яку кількість яблук та бананів
придбає раціональний споживач?
Задача 2
Які дії розпочне споживач, при споживанні деякої кількості товарів х і у:
MUx = 20 ютилів/ шт. Рх = 10 грн/шт.
MUу = 15 ютилів/ шт. Ру = 5 грн/шт.
Задача 3
Уявіть собі, що Ви робите вибір між двома товарами х і у, причому гранична
корисність кожного з них для Вас наведена в таблиці.
Одиниці товару
MUx
Одиниці товару
MUy
1
10
1
8
2
8
2
7
3
6
3
6
4
4
4
5
5
3
5
4
6
2
6
3
Скільки одиниць кожного товару Вам слід купити, щоб максимізувати
корисність, якщо Ваш доход дорівнює 9 дол., а ціни товарів х і у дорівнюють
відповідно 2 дол. і 1 дол.? Визначте величину загальної корисності, яку ви
одержали. Якщо при інших рівних умовах ціна товару х впала до 1 дол., у яких
кількостях Ви придбаєте товар х і у в цьому випадку?
−
−
−

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття:
підведення підсумків заняття;
оцінювання здобувачів вищої освіти;
оголошення домашнього завдання.
Тема № 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

Практичне заняття: Ординалістська теорія поведінки споживача
Навчальна мета заняття: навчитися визначати рівновагу споживача
відповідно ординалістській теорії споживання
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій.
2. Криві байдужості як інструмент мікроекономічного аналізу.
3. Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення.
4. Бюджетна лінія: суть, рівняння, графічна побудова.
5. Споживчий оптимум.
Література: 4 (с. 48-69).
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−
−
−

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Організаційний етап:
привітання;
перевірка присутніх;
перевірка готовності здобувачів вищої освіти до заняття.
Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1.
Поясніть значення термінів „уподобання споживача” та „споживчий
вибір”.
2.
На яких аксіомах базується ординалістська теорія поведінки споживача?
3.
Охарактеризуйте криві байдужості та їх основні властивості.
4.
У чому полягає суть поняття „гранична норма заміщення”?
5.
Дайте характеристику бюджетної лінії, наведіть її рівняння.
6.
Як зміниться положення бюджетної лінії під впливом зміни ціни блага або
доходу споживача?
7.
Поясніть значення поняття „рівновага споживача”.
8.
Яке графічне зображення споживчого оптимуму?
9.
Виведіть рівняння рівноваги з ординалістських позицій.
Задачі:
Задача 1
Ціни на товари х і у становлять відповідно 3 і 6 грн. Доход споживача – 30
грн. Запишіть рівняння бюджетної лінії. Намалюйте криву байдужості
споживача за даними таблиці.
Набір
А
В
С
Д
Е

Товар х, одиниць
1
2
4
7
11

Товар у, одиниць
9
5
3
2
1

Вкажіть набір при якому споживач максимізує корисність.
Задача 2
Крива байдужості задана рівнянням: у = 12 / х + 2. Ціни товарів х та у
відповідно дорівнюють 4 і 3 грн, а дохід споживача – 30 грн.
1.
Запишіть рівняння лінії бюджетного обмеження.
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2.
Побудуйте графічно криву байдужості та лінію бюджетного обмеження.
3.
Визначте оптимальний набір споживача за даних умов.
4.
Розрахуйте граничних норму заміщення товару х товаром у точці
рівноваги.
Задача 3
Графічне зображення вибору споживача наведено на рисунку. Рівновага
споживача досягається в точці А.
Y

60

.

А

80

X

1. Знайдіть величину місячного доходу (І) споживача, якщо відомо, що ціна
товару х становить Рх = 6 грн.
2. Якою в такому випадку повинна бути ціна товару у.
3. Запишіть рівняння зображеної бюджетної лінії.
4. Визначте граничну норму заміщення MRSxy товару х товаром у точці А.
−
−
−

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття:
підведення підсумків заняття;
оцінювання здобувачів вищої освіти;
оголошення домашнього завдання.
Тема № 4. Аналіз поведінки споживача

Практичне заняття: Аналіз поведінки споживача
Навчальна мета заняття: навчитися проводити аналіз поведінки споживача
в умовах зміни його доходу, ціни товару
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу.
2. Зміна вибору споживача в результаті зміни ціни товарів.
3. Ефект заміщення та ефект доходу.
4. Утворення надлишку споживача.
Література: 2 (с. 56-103).
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−
−
−

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Організаційний етап:
привітання;
перевірка присутніх;
перевірка готовності здобувачів вищої освіти до заняття.
Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1. Якою буде реакція споживача на зміну його доходу?
2. Дайте суть та порядок побудови кривої „дохід - споживання”.
3. Які висновки можна зробити з аналізу кривої Енгеля?
4. Сформулюйте закон Енгеля.
5. Якою буде реакція споживача на зміну цін на товари?
6. Дайте порядок побудови та аналіз кривої „ціна - споживання”.
7. У чому полягає суть ефекту заміщення?
8. Розкрийте зміст ефекту доходу.
9. Охарактеризуйте одно – та різнонаправленний вплив ефектів доходу та
заміщення.
10. У чому полягає суть парадоксу Гіффена? Наведіть приклади товарів
Гіффена.
Задачі:
Задача 1
Бюджет споживача 60 грн, ціна блага Х = 15 грн, блага У = 5 грн. Функція
корисності
U = 4 ХУ.
Розрахуйте оптимальну комбінацію товарів.
Намалюйте криву „ціна - споживання” для блага Х, якщо ціна на нього
зменшилась і набуває значення 10,6 та 4 грн.
Задача 2
Функція корисності споживача описується рівнянням: U = 4X + 6Y.
Тижневий доход, який споживач витрачає на товари Х і Y, становить 48 грн. Ціна
товару Y дорівнює 6 грн.
Визначте аналітично та побудуйте графічно. Криву «ціна - споживання».
Криву попиту споживання на товар Х.
−

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття:
підведення підсумків заняття;
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−
−

оцінювання здобувачів вищої освіти;
оголошення домашнього завдання.
Тема № 5. Попит, пропозиція та їх взаємодія

Практичне заняття: Попит, пропозиція, їх взаємовідносини
Навчальна мета заняття: вміти визначати ринкову рівновагу, еластичність
попиту і пропозиції
Кількість годин - 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Попит на товари в умовах досконало конкурентного ринку.
2. Нецінові детермінанти попиту.
3. Ринкова пропозиція, закон пропозиції.
4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.
5. Еластичність попиту і пропозиції, її практичне використання.
Література: 5 (с. 135-140)

−
−
−

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Організаційний етап:
привітання;
перевірка присутніх;
перевірка готовності здобувачів вищої освіти до заняття.
Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти, а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1. Дайте визначення індивідуального та ринкового попиту.
2. Сформулюйте закон попиту.
3. Які фактори впливають на попит?
4. У чому полягає різниця між зміною функції попиту та зміною обсягу
попиту?
5. Що означає функція пропозиції, як вона зображується графічно?
6. Охарактеризуйте фактори впливу на пропозицію.
7. Поясніть ринкову рівновагу і випадки її порушення.
8. Дайте визначення еластичності попиту за ціною, за доходом, перехресної,
дугової та точкової еластичності.
9. Наведіть методику обчислення коефіцієнту еластичності.
10. Назвіть чинники цінової еластичності попиту.
11. Охарактеризуйте взаємозв’язок між ціною та валовою виручкою за різної
еластичності.
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12. Наведіть приклади практичного використання еластичності попиту,
пропозиції.
Задачі:
Задача 1
У таблиці представлені дані про різні товари.

Показники
Р1, грош.од.
Р2, грош.од.
Q1, од.
Q2, од.

Ринок
«Зоря»

Ринок
Ринок
«Центральний» «Яблуко»

Ринок
«Нива»

40

90

10 за 1 шт. товару А

50

100

15 за 1 шт. товару А

300
250

500
700

95
70

I1, грош.од.

200

I2, грош.од.

250

60 шт. товару В
45 шт. товару В

Р1, Р2 – попередня і нова ціни за одиницю товару відповідно;
Q1, Q2 – попередній і новий обсяги попиту (пропозиції);
I1, I2 – попередній і новий рівні доходу споживачів.
1. На основі наведених даних визначте, який вид еластичності можливо
встановити для товарів, представлених на кожному ринку;
2. Розрахуйте коефіцієнти еластичності. Проаналізуйте, яким буде попит на
товар з ринку ‘‘Зоря’’ і пропозиція на товар з ринку ‘‘Центральний’’, до якого
виду відноситься товар, представлений на ринку ‘‘Яблуко’’, якими по
відношенню один до одного є товари, представлені на ринку ‘‘Нива’’?
Задача 2
Поліграфісти добилися підвищення заробітної плати. Одночасно знизилися
заробітки в деяких інших галузях, внаслідок чого середні доходи населення
залишилися незмінними. Після цього і середня ціна, і кількість випущених газет
змінилися на 10 %.
Як і на скільки змінилася виручка видавників газет, якщо всі надруковані
газети продаються.
−
−
−

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття:
підведення підсумків заняття;
оцінювання здобувачів вищої освіти;
оголошення домашнього завдання.
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Тема № 6. Мікроекономічна модель підприємства

1.
2.
3.
4.

−
−
−

Практичне заняття: Мікроекономічна модель підприємства
Навчальна мета заняття: розібрати мікроекономічну модель підприємства
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
Підприємництво, як об’єкт ринкових відносин.
Мотивація поведінки підприємства.
Фактор часу і періоди функціонування підприємства.
Поняття і параметри виробничої функції.
Література: 6 (с. 311-382)
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Організаційний етап:
привітання;
перевірка присутніх;
перевірка готовності здобувачів вищої освіти до заняття.
Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1. Охарактеризуйте виробництво як систему.
2. Які фактори виробництва (ресурси) споживаються у процесі виробництва?
3. Яким чином можна вирішити конфлікт між обмеженими ресурсами і
безмежними потребами?
4. Які аспекти націоналізації факторів виробництва Ви знаєте?
5. Поясніть суть, завдання підприємства та основні питання, які постають
перед ним.
6. Дайте визначення виробничої функції , охарактеризуйте її властивості.
−
−
−

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття:
підведення підсумків заняття;
оцінювання здобувачів вищої освіти;
оголошення домашнього завдання.
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Тема № 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника
Практичне заняття: Варіації факторів виробництва та оптимум
товаровиробника
Навчальна мета заняття: набуття вміння обчислення виробничої функції з
одним, двома змінними факторами показникової виробничої функції та
рівноваги виробника
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Часткова варіація факторів виробництва.
2. Ізокванта варіації. Рівновага виробника.
3. Пропорційна варіація факторів виробництва.
Література: 1 (с. 58-109)

−
−
−

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Організаційний етап:
привітання;
перевірка присутніх;
перевірка готовності здобувачів вищої освіти до заняття.
Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1. Дайте визначення часткової варіації факторів виробництва.
2. Охарактеризуйте залежність показників сукупного, середнього та
граничного продуктів від змінного фактора на прикладі їх графіків.
3. Охарактеризуйте ізокванту та карту ізоквант.
4. Розкрийте економічний зміст граничної норми технологічного заміщення
факторів виробництва.
5. У чому полягає суть ефекту масштабу виробництва?
6. Завдяки впливу яких факторів досягається зростаюча чи спадна віддача від
масштабу виробництва?
7. Дайте визначення ізокости, охарактеризуйте її властивості.
8. Розкрийте поняття рівноваги виробника, поясніть, як вона досягається.
9. Дайте визначення траєкторії розвитку підприємства.
10. Охарактеризуйте концепцію мінімально ефективного розміру підприємства.
11. В чому полягає сутність оптимальної виробничої потужності?
12. Дайте порівняльну характеристику теорій споживання і виробництва.
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13. Мінімізації яких витрат намагається досягти фірма, плануючи свій
розвиток? Як по – іншому їх можна назвати?
Задачі:
Задача 1.
За допомогою рисунку дайте відповіді на питання:
1.
Яка гранична норма технологічного заміщення в точці А?
2.
Чому дорівнює величина середніх витрат виробництва 50 одиниць
продукції, якщо в точці В Рк = 5грн, і Р1 = 3, а підприємство використовує 40
одиниць капіталу та 30 – праці?

Задача 2
Виробнича функція фірми задається формулою Q=5K0.4L0.6. Ціна праці
становить 50 грош. од., ціна капіталу – 100 грош. од. Витрати на виробництво
дорівнюють 1 000 грош.од./період.
1. Визначте функції граничної продуктивності факторів.
2. Знайдіть оптимальний рівень залучення факторів.
3. Визначте, як зміниться обсяг випуску продукції, якщо адміністрація
фірми ухвалить рішення збільшити використання факторів удвічі.
Задача 3
Функція загальних витрат підприємства має вигляд: ТС = 150 + 5Q + 2Q².
Розрахуйте FC, MC, ATC, AFC, AVC як функції від Q. При якому обсязі випуску
продукції АТС має мінімальне значення?
−
−
−

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття:
підведення підсумків заняття;
оцінювання здобувачів вищої освіти;
оголошення домашнього завдання.
Тема № 8. Витрати виробництва

Практичне заняття: Витрати виробництва
Навчальна мета заняття: оволодіти бухгалтерським та економічним
підходом до витрат виробництва і прибутку підходом до витрат виробництва і
прибутку, а також принципом мінімазіції витрат
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Кількість годин - 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1.
Бухгалтерський та економічний підходи до витрат виробництва.ю
прибутку. Підприємницький дохід.
2.
Витрати підприємства в короткостроковому періоді.
3.
Витрати в ловгострокому періоді. Принцип мінімізації витрат, рівновага
виробника.
Література: 7 (с. 117-144)

−
−
−

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Організаційний етап:
привітання;
перевірка присутніх;
перевірка готовності здобувачів вищої освіти до заняття.
Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1. Охарактеризуйте чинники, які визначають структуру ринків.
2. Охарактеризуйте ознаки ринку досконалої конкуренції.
3. У чому полягають відмінності між ринковим попитом та попитом для
конкурентного виробника?
4. Дайте графічне зображення попиту, середнього, граничного і сукупного
доходу підприємства.
5. Які переваги та недоліки має ринок досконалої конкуренції.
6. Що таке ефективність виробництва та ефективність розподілу ресурсів?
7. Які умови рівноваги фірми в довгостроковому періоді.
8. Наведіть графічне порівняння граничної та середньої виручки, граничних
та середніх витрат.
9. Назвіть умови максимізації прибутку фірми – досконалого конкурента в
короткостроковому періоді.
Задачі:
Задача 1
На графіку зображені граничні (МС) та середні (АС, АVC) витрати
конкурентної фірми на виробництво продукції.
1. Чи буде фірма здійснювати виробництво, якщо ціна товару сягатиме 7 грн?
2. Чи буде фірма здійснювати виробництво, якщо ціна товару сягатиме 10 грн?
3. Чи буде фірма здійснювати виробництво, якщо ціна товару сягатиме 20 грн?
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Задача 2
На конкурентному ринку, де галузевий попит характеризується функцією
D
Q =106-P, встановилася довгострокова рівновага. Визначте, скільки фірм
працює в галузі і яким є обсяг випуску продукції окремої фірми, якщо відомо,
що у всіх фірм однакова функція загальних витрат TC=Q³-4Q²+10Q.
Проілюструйте свою відповідь графічно.
Задача 3
Підприємство перебуває в умовах досконалої конкуренції. Залежність
витрат підприємства від обсягу випуску продукції наведені далі:
Обсяг випуску
Сукупні витрати
0
4
1
8
2
10
3
14
4
20
5
28
6
38
7
50
8
64
Якщо на ринку склалася ціна 8 грн, то який обсяг випуску дозволить фірмівиробнику максимізувати прибуток? Визначте величину прибутку.
Задача 4
Фірма „Млин” по виготовленню борошна, яка діє на ринку досконалої
конкуренції. Має інформацію про попит і сукупну вартість виробництва даного
виду товару.
Обсяги, ціни та сукупна вартість виробництва борошна.
Обсяг, (т) Ціна (тис. грош. од./т) Сукупна вартість (тис. грош. од.)
110
2
143
111
2
148
112
2
150
113
2
153
114
2
163
Якщо фірма прагне максимізувати прибуток, який обсяг товару вона мусить
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виробити? Якою буде величина прибутку?
−
−
−

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття:
підведення підсумків заняття;
оцінювання здобувачів вищої освіти;
оголошення домашнього завдання.
Тема № 9. Ринок досконалої конкуренції

Практичне заняття: Ринок досконалої конкуренції
Навчальна мета заняття: набути навички визначення рівноваги
конкурентної фірми і ринку досконалої конкуренції в короткострокову і
довгострокову періодах
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1.
Основні ознаки моделі ринку досконалої конкуренції.
2.
Попит на продукцію конкурентної фірми та максимізація її прибутку.
3.
Ринкова поведінка підприємства в короткострокову періоді.
4.
Рівновага конкурентної фірми в довгострокову періоді
5.
Ефективність ринку досконалої конкуренції.
Література: 2 (с. 234-294).

−
−
−

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Організаційний етап:
привітання;
перевірка присутніх;
перевірка готовності здобувачів вищої освіти до заняття.
Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1. Охарактеризуйте чинники, які визначають структуру ринків.
2. Охарактеризуйте ознаки ринку досконалої конкуренції.
3. У чому полягають відмінності між ринковим попитом та попитом для
конкурентного виробника?
4. Дайте графічне зображення попиту, середнього, граничного і сукупного
доходу підприємства.
5. Які переваги та недоліки має ринок досконалої конкуренції.
6. Що таке ефективність виробництва та ефективність розподілу ресурсів?
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7. Які умови рівноваги фірми в довгостроковому періоді.
8. Наведіть графічне порівняння граничної та середньої виручки, граничних
та середніх витрат.
9. Назвіть умови максимізації прибутку фірми – досконалого конкурента в
короткостроковому періоді.
Задачі:
Задача 1
На графіку зображені граничні (МС) та середні (АС, АVC) витрати
конкурентної фірми на виробництво продукції.
1. Чи буде фірма здійснювати виробництво, якщо ціна товару сягатиме 7 грн.?
2. Чи буде фірма здійснювати виробництво, якщо ціна товару сягатиме 10 грн?
3. Чи буде фірма здійснювати виробництво, якщо ціна товару сягатиме 20 грн?

Задача 2
На конкурентному ринку, де галузевий попит характеризується функцією
D
Q =106-P, встановилася довгострокова рівновага. Визначте, скільки фірм
працює в галузі і яким є обсяг випуску продукції окремої фірми, якщо відомо,
що у всіх фірм однакова функція загальних витрат TC=Q³-4Q²+10Q.
Проілюструйте свою відповідь графічно.
Задача 3
Підприємство перебуває в умовах досконалої конкуренції. Залежність
витрат підприємства від обсягу випуску продукції наведені далі:
Обсяг випуску
Сукупні витрати
0
4
1
8
2
10
3
14
4
20
5
28
6
38
7
50
8
64
Якщо на ринку склалася ціна 8 грн, то який обсяг випуску дозволить фірмівиробнику максимізувати прибуток? Визначте величину прибутку.
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Задача 4
Фірма „Млин” по виготовленню борошна, яка діє на ринку досконалої
конкуренції. Має інформацію про попит і сукупну вартість виробництва даного
виду товару.
Обсяги, ціни та сукупна вартість виробництва борошна.
Сукупна вартість
Обсяг, (т)
Ціна (тис.грош.од./т)
(тис.грош.од.)
110
2
143
111
2
148
112
2
150
113
2
153
114
2
163
Якщо фірма прагне максимізувати прибуток, який обсяг товару вона мусить
виробити? Якою буде величина прибутку?
−
−
−

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття:
підведення підсумків заняття;
оцінювання здобувачів вищої освіти;
оголошення домашнього завдання.

Тема № 10. Монопольний ринок
Практичне заняття: Монопольний ринок
Навчальна мета заняття: оволодіти навичками розрахунку обсягу
виробництва і ціни товару фірми – монополіста за умов максимізації прибутку
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1.
Основні риси чистої монополії.
2.
Рівновага монополії в короткостроковому та довгостроковому періодах.
Умови максимізації прибутку
3.
Монопольне ціноутворення та цінова дискримінація
4.
Економічні наслідки монополізації галузі. Антимонопольна політика в
Україні
Література: 4 (с. 79-114)

−
−

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Організаційний етап:
привітання;
перевірка присутніх;
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−

перевірка готовності здобувачів вищої освіти до заняття.
Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1. Охарактеризуйте умови ринку чистої монополії.
2. Які Ви знаєте бар’єри для вступу в галузь в умовах чистої монополії?
3.
Якими методами може досягатися монополізація ринку.
4. Які форми монополістичних об’єднань Ви знаєте?
5. У чому полягають відмінності між чистою конкуренцією та чистою
монополією?
6. Дайте визначення монополії і монопсонії.
7. Які відмінності попиту для конкурентної фірми та чистого монополіста.
8. Назвіть економічні наслідки монополізму.
9. Що таке природна монополія?
10. Наведіть особливості поведінки реальних монополій.
11. Дайте правило максимізації прибутку монополіста (сукупний і граничний
підходи).
12. Охарактеризуйте суть і основні види цінової дискримінації.
13. Охарактеризуйте основні положення антимонопольного законодавства
України.
14. Наведіть приклади помилкових уявлень про політику монополіста.
Задачі:
Задача 1
Функція витрат монополіста має вигляд: ТС = 50 + Q², тобто постійні
витрати дорівнюють 50 грн, а змінні - Q². Попит на продукцію монополіста
складає: Р = 40 – Q. Знайдіть обсяг виробництва товару, що максимізує прибуток
монополіста.
Задача 2
Відомості про продукцію монополіста наведено у таблиці:
Середні витрати, грн
Ціна за одиницю, Обсяг попиту тис.
грн
шт./міс.
постійні (AFC)
змінні(AVC)
50
1
30,0
25
42
2
15,0
20
36
3
10,0
15
31
4
7,5
10
27
5
6,0
10
24
6
5,0
15
21
7
4,3
20
18
8
3,8
25
15
9
2,2
30

22

Розрахуйте сукупну і граничну виручку: визначте ціну та обсяг
виробництва, при яких монополіст максимізує прибуток.
Задача 3
В таблиці наведені витрати і доход фірми:
Q
VC
TC
ATC
MC
0
0
150
1
110
110
2
320
3
366
4
250
5
445
6
360

P
200
175

TR

MR

300
135
480
105
90

а)
б)
в)
г)
д)

Які постійні витрати фірми?
Заповніть таблицю.
При яких Р і Q прибуток фірми буде максимальним?
Попит є еластичним чи ні?
Фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції? Чому.

−
−
−

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття:
підведення підсумків заняття;
оцінювання здобувачів вищої освіти;
оголошення домашнього завдання.

Тема № 11. Олігополія та монополістична конкуренція
Практичне заняття: Олігополія та монополістична конкуренція
Навчальна мета заняття: навчитися визначати обсяг і ціну продукції фірми
– олігополіста або монополістичного конкурента за умов максимізації прибутку
та ефективність відповідних ринків
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Ознаки олігополістичного ринку.
2. Ціноутворення та вибір обсягу виробництва та олігополістичного ринку.
3. Суспільна ефективність олігополії.
4. Особливості ринку монополістичної конкуренції.
5. Рівновага фірми в короткостроковому та довгострокову періодах при
монополістичній конкуренції.
6. Нецінова конкуренція. Ефективність монополістичної конкуренції.
Література: 7 (с. 71-118)
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−
−
−

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Організаційний етап:
привітання;
перевірка присутніх;
перевірка готовності здобувачів вищої освіти до заняття.
Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1. Наведіть ознаки олігополістичного ринку.
2. Які Ви знаєте бар’єри при вступі в галузь в умовах олігополії?
3. Як утворюються олігополії?
4. Які варіанти ціноутворення олігополіста Ви знаєте?
5. В чому полягають відмінності між чистою монополією та олігополією?
6. Які Ви знаєте варіанти поведінки олігополістичних фірм при зміні ціни на
продукцію однієї з них?
7. Чому крива попиту олігополіста має ламаний характер?
8.
Охарактеризуйте ціноутворення, зумовлене таємною змовою.
9. Як визначається ціна та обсяги реалізації при „лідерстві в цінах”?
10. Поясніть метод ціноутворення за принципом „витрати плюс”.
11. Які наслідки діяльності олігополій для суспільства та національної
економіки?
12. Охарактеризуйте ринок монополістичної конкуренції.
13. Які особливості кривої попиту для ринку монополістичної конкуренції?
14. Яку кількість продукції потрібно виробляти підприємцю при
монополістичній конкуренції для максимізації прибутку?
15. Яка частка ринку належить фірмі при монополістичній конкуренції?
16. Охарактеризуйте довготермінову рівновагу в умовах монополістичної
конкуренції.
17. Назвіть і поясніть суть методів нецінової конкуренції.
18. Охарактеризуйте ефективність монополістичної конкуренції.
19. Які Ви знаєте реальні та удавані відмінності при диференціації товарів?
Задачі:
Задача 1
Дослідження ринку легкових автомобілів виявило, що на ринку діють два
виробники. Функції реагування кожного підприємства на дії іншого мають такий
вигляд:
У = 100 – 3х;
Х = 100 – 3у;
де Х, У – обсяги виробництва кожного з цих підприємств. Визначте пропорції
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розподілу ринку між ними, проілюструйте це графічно.
Задача 2
На ринку будівельних склоблоків функціонують три підприємства,
однакової за розміром. Граничні витрати кожного підприємства незмінні й
однакові для всіх – 4 грн за блок. Ринковий попит на продукцію галузі показано
в таблиці:
Ціна за 1 склоблок, грн
10
8
6
4
2
Обсяг попиту , тис. грн
0
200
400
600
800
Якщо підприємства за таємною угодою розділяють ринок порівну, то якою
буде квота виробництва кожного підприємства та їх рівноважна ціна
Задача 3
На ринку монополістичної конкуренції функція попиту Q DA = 15 – 5 PA + 4
PB. Функція загальних витрат: TCA = 20+3QA.
Визначте значення PA і РВ при встановленні довгострокової рівноваги.
Задача 4
Функція середніх затрат фірми – монополістичного конкурента на свойому
ринку: АТС = 3Q – 2. Залишковий ринковий попит на продукцію фірми:
Q = 52 – 2P. Після проведення рекламної компанії, витрати на яку склали
Срекл. = 0,5Q 2 + 6Q, залишковий попит збільшився і склав Q = 104 – 2P.
Визначте прибуток фірми до і після проведення рекламної компанії і
зробіть висновки про її ефективність.
−
−
−

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття:
підведення підсумків заняття;
оцінювання здобувачів вищої освіти;
оголошення домашнього завдання.
Тема № 12. Ринок факторів виробництва

Практичне заняття: Ринок факторів виробництва
Навчальна мета заняття: визначати поведінку фірми з різним статусом на
ринку благ і ринку ресурсів за умов максимізації прибутку
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Особливості факторних ринків.
2. Похідний попит за умов досконалої та недосконалої конкуренції на ринках
продуктів.
3. Оптимальний вибір факторів виробництва.
4. Ринок праці.
5. Ринок капіталу.
Література: 5 (с. 111-139)
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−
−
−

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Організаційний етап:
привітання;
перевірка присутніх;
перевірка готовності здобувачів вищої освіти до заняття.
Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1. Охарактеризуйте суть та поняття похідного попиту.
2. Проаналізуйте ситуацію, коли виробник купує ресурси та продає продукт на
конкурентному ринку.
3. Дайте визначення показників: „граничний продукт у грошовому вираженні”
та „граничні витрати на ресурси”.
4. Охарактеризуйте вплив досконалої конкуренції на похідний попит.
5. Назвіть фактори, що змінюють попит на ресурс.
6. Від яких факторів залежить цінова еластичність попиту на ресурси?
7. Сформулюйте правило мінімізації витрат ресурсів.
8. При яких умовах прибуток набуває максимального значення?
9. Назвіть основні характеристики конкурентного ринку праці.
10. Охарактеризуйте пропозицію та попит на працю для окремої фірми на
конкурентному ринку.
11. Охарактеризуйте вибір працівника між дозвіллям або працею.
12. Поясніть механізм дії індивідуальної робочої сили.
13. Дайте визначення монопсонії.
14. Поясніть механізм формування заробітної плати на ринку монопсонії.
15. Назвіть методи впливу профспілок на рівень заробітної плати через
збільшення попиту на працю.
16. Охарактеризуйте вплив профспілок на пропозицію праці.
17. Дайте визначення двосторонньої монополії.
Задачі:
Задача 1
Виробництво певного товару засноване на використанні трьох факторів
виробництва: капіталу, праці і землі. При якому наведеному в таблиці варіанті їх
використання досягається мінімізації витрат?
Варіанти
А

Ціна
Граничний
капіталу, продукт
грн
капіталу
5
20

Ціна Граничний
праці,
продукт
грн
праці
2
10

Ціна Граничний
землі,
продукт
грн
землі
3
12
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Варіанти
Б
В
Г
Д

Ціна
Граничний
капіталу, продукт
грн
капіталу
4
20
4
16
3
18
5
15

Ціна Граничний
праці,
продукт
грн
праці
3
15
2
6
3
15
3
9

Ціна Граничний
землі,
продукт
грн
землі
4
16
4
20
4
16
3
9

Задача 2
Фірма є досконалим конкурентом на ринку благ і ринку праці. При заданому
обсязі капіталу технологія характеризується виробничою функцією Q = 20L – L2.
Якщо ціна продукції фірми дорівнює 2 грош. од., а вартість одиниці праці – 4
грош. од., то скільки одиниць праці найматиме фірма?
Задача 3
Фірма є монополістом на ринку благ і досконалим конкурентом на ринку
капіталу. За умови максимізації прибутку гранична доходність капіталу
дорівнює 20. Чому дорівнює ціна капіталу?
−
−
−

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття:
підведення підсумків заняття;
оцінювання здобувачів вищої освіти;
оголошення домашнього завдання.

Тема № 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту
Практичне заняття: Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту
Навчальна мета заняття: з'ясувати сутність загальної ринкової рівноваги та
навчитися ефективно розподілу ресурсів і продукції за допомогою діаграми
Еджворта
Кількість годин - 2 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
Навчальні питання:
1. Часткова та загальна рівновага, їх аналіз
2. Ефективність виробництва, розподілу, обміну
3. Економіка добробуту
Література: 8 (с. 111-148)

−
−
−

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Організаційний етап:
привітання;
перевірка присутніх;
перевірка готовності здобувачів вищої освіти до заняття.
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Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
Мотивація навчальної діяльності.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
формування практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти , а саме
розв’язання задач.
Питання для фронтального опитування:
1.
Поясність стан часткової та загальної рівноваги.
2.
Охарактеризувати критерії ефективності за Парето та його значення для
економічних досліджень.
3.
Побудуйте криву ефективності виробництва.
4.
Дайте аналіз розподілу продуктів за діаграмою Еджварта.
5.
Сформулюйте закон Вальраса.
6.
Що показує крива трансформації?
7.
Сформулюйте першу і другу теореми економіки добробуту.
8. При яких умовах доцільні короткострокові і довгострокові інвестиції?
9. Чим відрізняються реальна і номінальна ставки процента?
Задачі:
Задача 1
Два студенти ділять між собою 20 кг яблук і 30 кг картоплі. Функція
корисності першого студента U(X,Y) = XY; функція корисності другого - U(X,Y)
= XY2, де Х – кількість яблук, кг; Y – кількість картоплі, кг. Побудуйте криву
контрактів і криву можливих корисностей.
Задача 2
Обмежена кількість ресурсів: К = 50 од., L = 100 од. розподіляється між
виробництвом продукції А і В. Залежність випуску продукту А від обсягу
використання капіталу і праці описується виробничою функцією: Q A = K0.5L0.5,
залежність випуску продукту В: QВ = K0.2L0.8. Побудуйте (мінімум по трьох
точках) криву виробничих контрактів.
−
−
−

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття:
підведення підсумків заняття;
оцінювання здобувачів вищої освіти;
оголошення домашнього завдання.

Тема № 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства
Практичне заняття: Інституціональні аспекти ринкового господарства
Навчальна мета заняття: розібрати інституціональні аспекти ринкового
господарства
Кількість годин - 4 (денна форма); 0 (заочна форма).
Місце проведення: аудиторія коледжу.
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Навчальні питання:
1
Сучасна економічна теорія про права
санкціонованих норм поведінки.
2
Інституціональна природа сучасної фірми.
3
Зовнішні ефекти.
4
Суспільні блага.
Література: 5 (с. 91-122)

−
−
−

власності

як

сукупність

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Організаційний етап:
привітання;
перевірка присутніх;
перевірка готовності здобувачів вищої освіти до заняття.
Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття реалізується шляхом
проведення контролю теоретичних знань здобувачів вищої освіти (фронтальне
опитування).
Питання для фронтального опитування:
1. Наведіть приклади зовнішніх ефектів і поясність, чому вони одержали таку
назву.
2. Поясніть поняття «екстерномії» та «інтерномії».
3. Назвіть властивості суспільних благ.
4. Наведіть приклади суспільних благ.
5. В чому сутність інституціональної природи сучасної фірми.
6. Сформулюйте теорему Коуза.
7. Економічні проблеми України та роль держави і їх розв’язанні.
−
−
−

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття:
підведення підсумків заняття;
оцінювання здобувачів вищої освіти;
оголошення домашнього завдання.
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3. Рекомендована література:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Основна література:
Базилевич В.Д. Мікроекономіка Практикум. Навчальний посібник – Київ,
2010 – 294с.
Старчик Н.В., Носач І.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник –
Кременчук, 2012 – 287 с.
Рудий М.М. Мікроекономіка: Навчальний посібник – К.: Каравела, 2012 –
360 с.
Наливайко А.П. Мікроекономіка: Підручник – К.: КНЕУ, 2011. -446 с.
Наливайко А.П. Практикум з мікроекономіки до підручника з
Мікроекономіки. Навчальний посібник – К.: КНЕУ, 2013. – 522 с.
Панчишин С.М. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка:
Підручник: у 2-х кн. / За ред. С.М. Панчишина. — К.: Знання, 2013. — 615
с.
Пилипенко П.П. Мікроекономіка. Курс лекцій: Навчальний посібник. –
Львів: Новий світ – 2000, 2012. – 280 с.
Буряк П.Ю. Мікроекономіка: Підручник– К.: «Хай – Тек прес» - 2012. –560
с.
Допоміжна література:
Тарасевич В.М. Економічна теорія. Мікроекономіка. Підручник – К.:
Знання, 2012 - 134с.
Поплавська Ж.Б. Мікроекономіка. Навчальний посібник – К.: Алерта, 2011
– 272 с.
Білецька Л. В. Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка,
макроекономіка. К.: ЦУЛ, 2009.- 175с.
Пилипенко В. В. Мікроекономіка: Курс лекцій. Львів: Новий світ, 2012.

Кундєєва Г. О. Мікро- і макроекономіка: навчально – методичний
посібник. — К. : НУХТ, 2011. — 222 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті:
Офіційний портал Верховної Ради України: Законодавство України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

