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Вступ

Навчальна програма дисципліни «Мікроекономіка» складена відповідно

до навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за

педагогічними  спеціальностями  у  Донбаському  державному  педагогічному

університеті.

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  «Мікроекономіка»  є

економічні відносини між суб'єктами господарювання в умовах обмеженості

ресурсів,  економічна  поведінка  виробників,  споживачів,  власників  і

виробничих та фінансових ресурсів. 

Міждисциплінарні  зв’язки: базовими  для  вивчення  курсу

«Мікроекономіка»  є  дисципліни  економічного  циклу,  такі  як  «Економічна

теорія»,  «Економічна історія»,  «Історія  економічної думки». Математичною

основою курсу  є  дисципліни  «Вища  математика»,  «Теорія  ймовірностей  та

математична статистика». 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:

1. Загальні засади макроекономічної теорії. Теорія поведінки споживача.

2. Аналіз поведінки виробника та ринкових структур.

1. Мета й завдання навчальної дисципліни.

1.1.Основною  метою викладання  дисципліни  «Мікроекономіка»  є

формування  у  майбутніх  фахівців  методологічної  бази  мікроекономічного

аналізу поведінки суб'єктів ринку. 

1.2.  Основними  завданнями, що  мають  бути  вирішені  у  процесі

викладання дисципліни, є: 

-  оволодіння  універсальним  інструментарієм  прийняття  раціональних

господарських рішень; 

-  пізнання  закономірностей  функціонування  мікросистем  (індивідів,

домашніх господарств, підприємств, організацій) у різних ринкових ситуаціях;

- характеристика та аналіз основних типів ринкових структур  досконалої

конкуренції, чистої монополії, монополістичної конкуренції, олігополії; 



- розкриття особливостей функціонування ринків факторів виробництва

та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до

типу ринкової структури;

-  визначення  впливу  загальної  ринкової  рівноваги  на  ефективність

розміщення  ресурсів  в  економіці,  дослідження  причин  обмеженої

недостатності ринкового регулювання, критерії оцінки добробуту, необхідності

державного втручання в економіку. 

Логіка  та  структура  курсу  «Мікроекономіка»  дозволить  студентам

засвоїти необхідний обсяг знань, що дає можливість досягти високого рівня

економічної та професійної компетентності майбутніх фахівців. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни «Мікроекономіка» у здобувачів

повинні бути сформовані такі компетентності:

загальні: 

оволодіння  знаннями  щодо  особливостей  економічних  процесів  на

мікрорівні,  обґрунтування  оптимальних  економічних  рішень  суб’єктів

господарювання.

спеціальні: 

розробляти оптимальні економічні рішення з використанням  практичного

інструментарію мікроаналізу, здійснювати обґрунтування оптимальних економі-

чних рішень суб’єктів господарювання та їх реалізацію в у мовах обмежень, що

накладаються на їхні можливості.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин/4 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

Загальні засади макроекономічної теорії. 

Теорія поведінки споживача.

 Тема № 1

ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ. ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ

КОРИСНОСТІ ТА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

1. Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки.



2. Суб'єкти та об'єкти економічних відносин на мікрорівні.

3. Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічні моделі.

4. Поняття потреби, види потреб. Економічні блага.

5. Поняття корисності, сукупна та гранична корисність.

6. Поняття рівноваги споживача. Другий закон Госсена.

 

Тема № 2

ОРДИНАЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА.

АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

1. Вибір споживача з ординалістських позицій.

2. Криві байдужості, їх властивості.

3. Бюджетні обмеження і можливості споживача.

4. Рівновага споживача.

5. Рівняння рівноваги: ординалістський підхід.

6. Реакція споживача на зміну його доходу.

7. Реакція споживача на зміну цін товарів.

8. Ефект заміщення та ефект доходу.

 

Тема № 3

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ

1. Ринковий попит і закон попиту.

2. Ринкова пропозиція, закон пропозиції.

3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

4. Еластичність попиту і пропозиції.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Аналіз поведінки виробника та ринкових структур.

Тема № 4

МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА



1. Основи виробництва, підприємство як виробничо-ринкова система.

2. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі.

 

Тема № 5

ВИТРАТИ І РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЦТВА

1. Витрати виробництва за короткостроковий період.

2. Витрати в довгостроковому періоді.

 

Тема № 6

РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

1. Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики.

2. Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді.

3. Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді.

4. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

Тема № 7

МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК. ОЛІГОПОЛІЯ ТА

МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ

1. Модель чистої монополії та її характеристики.

2. Визначення цін та обсягів виробництва монополістом.

3. Особливості функціонування реальних монополізованих ринків.

4. Теоретичні моделі олігополії.

5. Моделювання поведінки олігополістів за їх реакцією на ринкові зміни.

6. Ефективність олігополії.

7. Ознаки і поширення монополістичної конкуренції.

8.  Короткострокова  та  довгострокова  рівновага  фірми  при

монополістичній конкуренції.

9. Ефективність монополістичної конкуренції.

Тема № 8

УТВОРЕННЯ ПОХІДНОГО ПОПИТУ.

РИНОК ПРАЦІ. РИНОК КАПІТАЛУ І ЗЕМЛІ



1.Похідний  попит  за  досконалої  конкуренції.  Вплив  недосконалої

конкуренції на похідний попит.

2.Зміни попиту на ресурси. Еластичність похідного попиту.

3.Оптимальне співвідношення ресурсів.

4.Попит на працю в умовах досконало конкурентного ринку ресурсів.

5.Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку.

6.Ринок праці з недосконалою конкуренцією.

7.Капітал як фактор виробництва.

8.Поняття вибору у часі. Споживання та інвестиції.

9.Аналіз інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої величини.

10.Ринок землі.

Тема № 9

РІВНОВАГА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ

1. Поняття загальної рівноваги. Ефект зворотного зв'язку.

2. Ефективність у виробничій сфері.

3. Рівновага в економіці обміну.

4. Загальна рівновага та економіка добробуту.

5. Зовнішні ефекти в ринковій економіці та їх державне регулювання.

3. Рекомендована література.
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