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1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни 

денна/заочна форма навчання 

Обов'язкова (для студентів освітніх програм 

«Економіка», «Міжнародні економічні відносини», 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 

«Облік і аудит»,  «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», «Менеджмент», 

«Маркетинг»)/ вибіркова дисципліна 

Обов’язкова 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 32 / 8 

Практичні / семінарські, годин 24 / 8 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94 / 134 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 6,71 

Вид контролю екзамен 

 
2. Програма дисципліни 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої 

освіти сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері 

мікроекономіки. 

Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері мікроекономіки; формуванні вмінь та навичок: 

визначення предмету і методу мікроекономіки, основних мікроекономічних 

теорій та ринкових законів; аналізу: процесів утворення похідного попиту на 

ресурси,  механізмів функціонування ринку праці та ринку капіталу;  

дослідження: теорії споживацького вибору, теорії виробництва, теорії 

ринкових структур та теорія витрат; оцінки: еластичності попиту і пропозиції, 

загальної рівноваги конкурентних ринків, поведінки споживача на ринку 

товарів; розрахунку: рівнянь попиту та пропозиції, точок ринкової рівноваги, 

рівня еластичності попиту та пропозиції, виробничих та споживчих функцій. 

Предмет: закономірності поведінки та прийняття рішень первинних 

економічних одиниць — домогосподарств і фірм, а також особливості 

формування через їхню взаємодію структур вищого порядку — ринків окремих 

благ і галузей. 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Предмет і метод мікроекономіки  



2. Теорія споживацького вибору  

3. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів  

4. Теорія попиту та пропозиції  

5. Еластичність попиту і пропозиції  

6. Теорія виробництва  

7. Виробництво та теорія витрат 

8. Теорія ринкових структур  

9. Утворення похідного попиту на ресурси 

10. Ринок праці 

11. Ринок капіталу 

12. Загальна рівновага конкурентних ринків 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; 

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

здатність працювати в команді; 

здатність працювати автономно 

здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

здатність бути критичним і самокритичним;  

здатність працювати у команді;  

здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

 фахових програмних компетентностей: 

здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин; 

здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні 

явища; 

здатність здійснювати ефективні комунікації; 

здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних 

економічних відносин на макрорівні; 

здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 

основ функціонування сучасної економіки на макрорівні; 

здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати; 

здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно 

оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці;  

здатність діяти соціально відповідально і свідомо; 



здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; 

здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати 

особливості функціонування ринків. 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 

концепції мікроекономіки; 

розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 

економічних систем;  

застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами 

та органами державної влади); 

пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки; 

виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання;  

приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати 

своєї професійної діяльності; 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; 

демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень; 

демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у 

різних сферах діяльності організації; 

вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які 

дозволяють досягати професійних цілей; 

виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, 

застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за результати 

своєї діяльності; 

виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним 

володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

теорій поведінки ринкових суб’єктів; 

теорій та моделей ринкової рівноваги; 

теорії та моделей виробництва; 

теорії споживацького вибору; 

теорії ринкових структур; 

принципів функціонування ресурсних ринків; 

теорії конкурентного ринку; 

теорій монополістичних ринків; 

поведінки споживачів у ринковій економіці; 



основ функціонування виробництва та принципів формування його 

витрат; 

підходів до оцінки ефективності ринкової системи. 

сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. 

 уміння/навички: 

виконувати професійні функції у сфері мікроекономіки та економіки 

загалом;  

вміти критично осмислювати концептуальні основи та закономірності 

економічних та ринкових систем; 

застосовувати системно-структурний підхід, метод логічного аналізу, 

статистичний метод, метод графічного аналізу, метод аналогій, методи 

спостереження і узагальнення, метод структурування до аналізу 

мікроекономічних явищ та процесів. 

розробляти, обґрунтовувати рішення на мікрорівні, виявляти ініціативу та 

підприємливість; 

здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері 

мікроекономіки;  

виявляти проблемні ситуації у царині функціонування ринків, 

моделювання виробництва та споживацького вибору і пропонувати шляхи їх 

розв’язання; 

застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач мікроекономічного аналізу; 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

мікроекономічних ситуацій та змістовно інтерпретувати отримані результати; 

виявляти проблеми та виконувати обґрунтування управлінських рішень; 

організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу. 

 комунікація: 

демонструвати здатність приймати рішення щодо оцінки ринкової 

ситуації та можливих дій суб’єктів ринку та щодо споживацького вибору; 

демонструвати вміння працювати у команді, взаємодіяти з колегами; 

збирати, інтерпретувати та застосовувати дані щодо управлінських 

аспектів функціонування ринків та поведінки споживачів та фірм на них; 

доносити результати проведеного дослідження аудиторії; 

аргументувати власну позицію щодо рекомендованих дій для ринкових 

суб’єктів. 

 відповідальність і автономія: 

спроможність самостійно проводити дослідження, приймати обґрунтовані 

рішення щодо поведінки фірми на мікрорівні; 

спроможність нести відповідальність за результати досліджень, 

вироблення та ухвалення рішень щодо аналізу ринкових структур та 

формування ринкової рівноваги; 

спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень 

щодо поведінки фірми або споживача; 



здатність продовжувати навчання за обраним фахом із використанням 

здобутих навичок та знань із значним ступенем автономії. 

 

3. Структура дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теорія ринку. Теорія поведінки споживача 

Тема 1. Предмет і метод 

мікроекономіки 
8 2 2 - 4 

Тема 2. Теорія споживацького вибору  12 4 2 - 6 

Тема 3. Моделювання поведінки 

споживача на ринку товарів 
14 2 2 - 10 

Тема 4.Теорія попиту та пропозиції 12 4 2 - 6 

Тема 5. Еластичність попиту і 

пропозиції 
10 2 2 - 6 

Тема 6. Теорія виробництва 10 2 2 - 6 

Разом за змістовим модулем 1 66 16 12 - 38 

Змістовий модуль 2. Теорія поведінки фірми. Теорія ринкових структур 

Тема 7. Виробництво та теорія витрат 12 2 2 - 8 

Тема 8. Теорія ринкових структур  22 6 2 - 14 

Тема 9. Утворення похідного попиту 

на ресурси 
12 2 2 - 8 

Тема 10. Ринок праці 12 2 2 - 8 

Тема 11. Ринок капіталу 12 2 2 - 8 

Тема 12. Загальна рівновага 

конкурентних ринків 
14 2 2 - 10 

Разом за змістовим модулем 2 84 16 12 - 56 

Усього годин  150 32 24 - 94 

 
 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

№ 

з/п 
Вид та  тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 Семінар запитань і відповідей 

Предмет і метод мікроекономіки  

Видача завдань на групові проекти 

2 

2 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Теорія споживацького вибору 

2 

3 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Моделювання поведінки споживача на ринку товарів  

2 

4 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Теорія попиту та пропозиції  

2 

5 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Еластичність попиту і пропозиції  

2 

6 Семінар з вирішенням практичних завдань. 

Теорія виробництва 

Захист  групових проектів  

2 

7 Видача завдань на групові проекти 

Семінар з вирішенням практичних завдань 

Виробництво та теорія витрат 

2 

8 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Теорія ринкових структур 

2 

9 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Утворення похідного попиту на ресурси 

2 

10 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Ринок праці 

2 

11 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Ринок капіталу 

2 

12 Семінар з вирішенням практичних завдань 

Загальна рівновага конкурентних ринків 

Захист  групових проектів 

2 

Разом 24 

 

 



5. Розподіл балів, які отримують студенти 

- вид контролю: екзамен 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю - екзамену (50 балів). 
 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

 

№ теми 

семінарського/практ

ичного заняття 

Аудиторна робот 
Позааудиторна 

робота 

С
у
м

а 
б

ал
ів

 

Тестові 

завдання 

Ситуацій

ні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

ПМК / 

Захист 

групов

ого 

проєкт

у 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

Змістовий модуль 1 

Семінар 1 1 1 1   3 

Семінар 2 1 1 1   3 

Семінар 3 1 1 1   3 

Семінар 4 1 1 1   3 

Семінар 5 1 1 1   3 

Семінар 6 1 1 1  2 4 

Разом за змістовим 

модулем 1 
6 6 6 5 2 25 

Змістовий модуль 2 

Семінар 7 1 1 1 
 

 3 

Семінар 8 1 1 1   3 

Семінар 9 1 1 1 
 

 3 

Семінар 10 1 1 1    3 

Семінар 11 1 1 1    3 

Семінар 12 1 1 1  2 3 

Разом за змістовим 

модулем 2 
6 6 6 5 2 25 

Усього годин 12 12 12 10 4 50 

 



Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 50 100 

15 15 20 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, 

отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових 

модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання 

загальних результатів вивчення дисципліни (модулю). 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
 


