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ВСТУП 

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Мікроекономіка та 

макроекономіка» складена для студентів денної форми навчання відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальностей «Економіка», 

«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси економічного вибору, що 

здійснюють суб’єкти господарювання для досягнення своїх цілей в умовах обмежень, 

які накладаються на їхні можливості, а також механізм функціонування та розвитку 

національної економіки. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна пов’язана з курсами «Політична 

економія», «Історія економіки та економічної думки» та ін. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Мікроекономіка. 

2. Макроекономіка. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Мікроекономіка та макроекономіка» є 

формування ринково орієнтованого економічного світогляду, знань і навичок стосовно 

з’ясування механізмів встановлення та відновлення рівноваги мікросистем та 

підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання, формування системи 

знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної 

діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання 

національної економіки. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Мікроекономіка та 

макроекономіка» є засвоєння мотивів, основних закономірностей та методологічних 

принципів поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах на мікрорівні; 

оволодіння універсальним інструментарієм для самостійного аналізу та обґрунтування 
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прийняття оптимальних господарських рішень за умов обмеженості засобів і наявності 

альтернативних можливостей; вивчення ключових положень базових 

макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної 

політики щодо регулювання економіки, набуття умінь аналізувати результати 

функціонування національної економіки та оцінювати ефективність економічної 

політики держави. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

– сутність, мету і концептуальні основи мікроекономічного аналізу; 

– обґрунтування раціонального споживчого вибору згідно з кардиналістським та 

ординалістським підходами; 

– дію законів попиту та пропозиції та особливості впливу цінових і нецінових 

детермінант;  

– умови вибору комбінацій виробничих факторів за критеріями мінімізації 

витрат чи максимізації випуску; 

– взаємозв’язки функцій виробництва та функції витрат у короткостроковому та 

довгостроковому періодах;  

– правила поведінки фірми за умов зміни ринкової ситуації; 

– особливості попиту й пропозиції факторів виробництва та механізм визначення 

їх цін у різних ринкових структурах; 

– суть макроекономічних категорій;  

– зміст основних законів та принципів сучасної ринкової економіки; 

– методи та засоби впливу держави на стан економіки; 

– показники, що характеризують ефективність функціонування економічної 

системи; 

вміти : 

– моделювати поведінку споживача з урахуванням спадної граничної корисності 

блага; 

– знаходити оптимальний варіант вибору споживача на основі принципу рівності 

зважених граничних корисностей; 
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– визначати зміни оптимального стану під впливом зміни переваг споживача та 

зміни його доходу; 

– виконувати графічну побудову ліній «доход – споживання», «ціна – 

споживання»; 

– моделювати ситуації порушення ринкової рівноваги і давати їх 

характеристику;  

– визначати основні показники, що характеризують ефективність стратегії 

підприємства у коротко- та довгостроковому періодах; 

– обчислювати витрати виробництва та виконувати економічні обґрунтування 

вибору мінімально ефективного розміру підприємства та оптимальної потужності 

діючого підприємства;  

– використовувати правила поведінки фірми в реальній економіці в умовах будь-

якої ринкової ситуації; 

– обґрунтовувати оптимальний вибір товаровиробника, який купує фактори 

виробництва, та робітника щодо праці й відпочинку; 

– визначати ринкову ціну виробничого фактору; 

– визначати основні макроекономічні сфери; 

– розуміти проблему ефективного використання обмежених економічних 

ресурсів на рівні національної економіки і шляхів досягнення максимальних кінцевих 

результатів щодо задоволення людських потреб, які невпинно зростають; 

– розкрити закономірності розвитку сучасної ринкової (змішаної) економіки;  

– з’ясувати механізм функціонування економічної системи та дії основних 

економічних законів у процесі господарської діяльності;  

– обґрунтовувати необхідність державного втручання в економіку; 

– обчислювати основні макроекономічні показники для визначення рівня 

економічного розвитку країни та здійснення міжнародних порівнянь. 

 

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

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
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Змістовий модуль 1. 

 

Тема 1. Теорія граничної корисності й поведінка споживача. 

Мікроекономіка як складова частина економічної теорії. Проблема обмеженості 

ресурсів і необхідність вибору. Економічні потреби та їх класифікація. Визначення 

благ. Економічні блага. Класифікація економічних благ. 

Корисність в економічній теорії: поняття, функція, проблеми виміру. Визначення 

ціни товару на основі граничної корисності. Графічне зображення сукупної та 

граничної корисності. Динаміка сукупної та граничної корисності при зміні  кількості 

блага. Закон спадної граничної корисності. Перший та другий закони Госсена. 

Правило максимізації корисності. 

 

Тема 2. Аналіз поведінки споживача. 

Кардиналістський підхід у визначенні споживацьких переваг. Рівність зважених 

граничних корисностей благ. 

Ординалістський підхід у визначенні споживацьких переваг. Крива байдужості, 

її властивості, графічне зображення. Карта байдужості. Гранична норма заміщення 

благ. Бюджетне обмеження і можливості споживача. Бюджетна лінія, фактори впливу 

на положення бюджетної лінії. Рівновага (оптимум) споживача. Вибір оптимального 

споживчого кошика. Методи знаходження точки рівноваги. «Внутрішнє» та «кутове» 

рішення рівноваги споживача. 

Реакція споживача на зміни доходу та ціни. Графічний аналіз і побудова лінії 

«доход–споживання». «Нормальні» та «низькоякісні» товари. Закони Енгеля. Крива 

Енгеля. Побудова лінії «ціна–споживання» та кривої індивідуального попиту. 

«Надлишок споживача». Комплементарні товари та товари-субститути. Ефект доходу і 

ефект заміщення. Парадокс Гіффена.  

 

Тема 3. Попит і пропозиція, їх взаємодія. 

Попит і пропозиція як основні важелі ринкового механізму. Закон попиту. Цінові 

і нецінові детермінанти попиту. Закон пропозиції. Цінові і нецінові детермінанти 

пропозиції. Ринкова рівновага: механізм встановлення, умови формування та шляхи 
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досягнення. Поняття «еластичності» для загального випадку. Концепція еластичності 

взаємозв’язаних показників. Еластичність попиту та пропозиції, фактори, які на них 

впливають. Еластичність у короткостроковому та довгостроковому періодах. 

Практичне значення теорії еластичності попиту та пропозиції. 

 

Тема 4. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми 

Фірма як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система. Фактори виробництва: 

сутність, структура, класифікація. Мотивація поведінки підприємства. Економічні 

періоди функціонування фірми та множина можливих комбінацій ресурсів. Загальний 

та середній доход. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства. Поняття, 

параметри, властивості виробничої функції. Сукупний, середній та граничний продукт 

у короткотерміновому періоді. Гранична норма технологічного заміщення. Закон 

спадної граничної продуктивності (віддачі) факторів виробництва.  

Виробництво з одним та двома змінними факторами виробництва. Ізокванта та 

ізокоста: суть, графічне та алгебраїчне зображення. Оптимум товаровиробника та його 

графічна інтерпретація. Ефект масштабу та його вплив на визначення оптимального 

розміру підприємства. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. 

Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи 

максимізації випуску. 

 

Тема 5. Витрати виробництва. 

Витрати, їх сутність та структура. Загальна характеристика витрат та їх 

класифікація. Економічний і бухгалтерський підхід до визначення витрат виробництва. 

Витрати виробництва у короткостроковому періоді: види, графічне зображення, 

практичне значення. Правило максимізації прибутку. Рівновага фірми у 

короткостроковому періоді. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Ефект 

масштабу. Пропозиція галузі.  

 

Тема 6. Ринок досконалої та недосконалої конкуренції. 

Поняття досконалої конкуренції. Ознаки й умови існування ринку досконалої 

конкуренції. Ринковий попит на продукцію конкурентної фірми, його графічне 
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зображення. Два підходи до визначення обсягу виробництва з метою максимізації 

прибутку. Визначення ціни та обсягу виробництва в умовах ринку досконалої 

конкуренції. Поняття ринкової рівноваги. Умови рівноваги фірми, графічне 

зображення. Визначення рівноважного обсягу та рівноважної ціни.Співвідношення 

ринкової ціни та умов прибутковості, беззбитковості та збитковості фірм. Пропозиція 

фірми в короткостроковому періоді. Рівновага фірми і галузі в довгостроковому 

періоді. 

Характерні риси ринку чистої монополії. Види монополій. Крива попиту 

монополіста. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. Правила максимізації 

прибутку й мінімізації збитків. Цінова дискримінація: поняття, умови та види. 

Рівновага фірми монополіста в довгостроковому періоді. Антимонопольна політика. 

Напрями державного впливу на поведінку чистого монополіста. 

Олігополістичий ринок: ознаки та особливості. Моделі ціноутворення на 

олігопольному ринку. Картель. Особливості нецінової конкуренції в умовах олігополії. 

Цінові війни. 

Ринок монополістичної конкуренції, його характеристики. Поняття 

диференціації продукту. Визначення ціни та обсягу виробництва в умовах 

монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція, її види та наслідки для 

виробників та споживачів. Реклама, її роль у формуванні попиту. Переваги та недоліки 

реклами. 

 

Тема 7. Ринок факторів виробництва. 

Ринки факторів виробництва (ресурсів): особливості попиту та пропозиції, 

рівновага. 

Праця як ресурс, як фактор виробництва. Характеристика досконалого 

конкурентного ринку праці. Попит окремого робітника на працю. Галузевий попит на 

працю. Пропозиція праці для окремого робітника. Ринкова пропозиція послуг праці. 

Рівновага на ринку праці. Диференціація ставок заробітної плати. Попит монополії на 

працю і монопольна рівновага. Двостороння монополія і визначення реального рівня 

заробітної плати. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили. Дискримінація 

на ринках робочої сили. 
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Капітал як ресурс тривалого використання. Попит та пропозиція капіталу. 

Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рівноважної ціни 

капіталу. Інвестиції, їх види. Вплив процентної ставки на короткострокові інвестиційні 

проекти підприємців. Обґрунтування інвестиційних рішень у тривалому періоді. 

Міжчасове бюджетне обмеження, міжчасова рівновага. 

Земля, як фактор виробництва. Рента, ціна землі. Підприємницькі здібності, їх 

характеристика як фактора виробництва. Концепції прибутку, основні функції та види. 

 

Змістовий модуль 2. 

 

Тема 8. Макроекономічні показники в системі національних рахунків 

Предмет, мета, завдання, функції макроекономіки. Методологія макроекономіки. 

Агреговані показники і функціональні взаємозв’язки між ними. 

Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного 

рахівництва. Основні категорії системи національних рахунків: інституціональна 

одиниця, сектори, економічні операції, рахунки.  

Основні макроекономічні показники. Проміжна продукція, кінцева продукція і 

ВВП. Методи обчислення ВВП: виробничий, розподільний, метод кінцевого 

використання. Обчислення валового національного доходу та валового національного 

наявного доходу. Макроекономічні показники на чистій основі.  

Номінальний і реальний ВВП. Базовий і поточний періоди, фактичні (поточні) та 

порівнянні (постійні) ціни. Індекс цін, індекс споживчих цін, індекс цін ВВП 

(дефлятор ВВП). Дефлювання та інфлювання.  

 

Тема 9. Ринок праці 

Населення як джерело робочої сили. Показники рівня використання робочої 

сили: рівень зайнятості, рівень безробіття, коефіцієнт участі в робочій силі. Фрикційне, 

структурне, циклічне, природне безробіття. Повна зайнятість, неповна зайнятість, 

надмірна зайнятість. Обчислення природного рівня безробіття. 

Механізм ринку праці. Неокласична та кейнсіанська теорії ринку праці. 
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Втрати від безробіття. Витрати, що пов'язані з природним безробіттям. Втрати 

від циклічного безробіття. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП 

(розрив ВВП). Закон Оукена. Визначення потенційного ВВП на основі розриву ВВП. 

Визначення впливу безробіття на динаміку ВВП. 

 

Тема 10. Товарний ринок 

Сукупний попит та його відмінність від ринкового попиту. Крива сукупного 

попиту(AD). Цінові та нецінові чинники сукупного попиту, їх вплив на його криву. 

Сукупна пропозиція. Довгострокова сукупна пропозиція та її теоретичний 

інструментарій. Графічна модель довгострокової сукупної пропозиції. 

Основна модель короткострокової сукупної пропозиції. Нецінові чинники 

короткострокової сукупної пропозиції: ресурсові ціни, продуктивність ресурсів, 

субсидії підприємствам і податки на підприємства. 

Модель AD-AS як базова модель економічної рівноваги. Короткострокова і 

довгострокова рівновага. Механізм відновлення економічної рівноваги. 

 

Тема 11. Грошовий ринок 

Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати. Грошова база та її компоненти. 

Грошовий мультиплікатор, коефіцієнт готівки, резервна норма. Мультиплікація 

грошової бази банківською системою. Грошова пропозиція як функція процентної 

ставки і крива пропозиції грошей. 

Попит на гроші. Процентна ставка і альтернативна вартість зберігання грошей. 

Швидкість обігу грошей. 

Механізм грошового ринку. Рівняння рівноваги на грошовому ринку. Роль 

процентної ставки у врівноваженні грошового ринку.  

Процентна ставка: сутність та види. Реальна процентна ставка та чинники, що 

впливають на її рівень. Номінальна процентна ставка.  

 

Тема 12. Інфляційний механізм 

Темп інфляції та методи його обчислення. Види інфляції залежно від її темпів. 

Інфляція попиту, інфляція витрат та їх графічна інтерпретація. Очікувана і неочікувана 

інфляція.  
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Причини та наслідки інфляції. Кейнсіанська теорія щодо причини інфляції та її 

недоліки. Роль грошей в інфляційному механізмі: монетаристський підхід та позиція 

кейнсіанців. Чинники інфляції попиту та інфляції витрат. Інфляційні очікування. 

Основні наслідки високої інфляції. 

Інфляція і безробіття. Крива Філліпса. 

 

Тема 13. Споживання, заощадження, інвестиції. 

Доходи і витрати домогосподарств у моделі економічного кругообігу. Особистий 

дохід у приватній закритій економіці та його складові. Особистий наявний дохід у 

приватній закритій економіці. Заощадження та споживання домогосподарств. 

Теперішня вартість майбутніх грошей і майбутня вартість теперішніх грошей. Зв'язок 

між диференціацією доходів і споживанням.  

Гранична схильність до споживання та заощаджень. Чинники, що впливають на 

граничну схильність до споживання. Середня схильність до споживання та 

заощаджень. Індуційоване та автономне споживання. Чинники автономного 

споживання: багатство, запозичення. 

Суть та види інвестицій. Проста інвестиційна функція. Процентна ставка і 

прибутковість інвестиційних проектів. Графічна інтерпретація простої інвестиційної 

функції. Зміна автономних інвестицій та її графічна інтерпретація. Чинники 

автономних інвестицій. Модель простого акселератора. 

Заощадження та інвестиції. Заощадження як джерело і фінансове обмеження 

інвестицій. Залежність заощаджень від доходу. Структура заощаджень приватної 

закритої економіки. Роль фінансової системи в трансформації заощаджень в інвестиції. 

Фінансові ринки, фінансові посередники. 

 

Тема 14. Сукупні витрати і ВВП 

Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі 

методу «витрати —випуск» та «вилучення —ін'єкції». Моделі «кейнсіанський хрест», 

«заощадження —інвестиції». Фактичні та заплановані витрати. Заплановані та 

незаплановані інвестиції. 
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Мультиплікатор витрат. Індуційовані й автономні витрати. Ефект 

мультиплікатора та його математична і графічна інтерпретація. 

Сукупні витрати і потенційний ВВП. Рецесійний та інфляційний розриви, їх 

графічна та математична інтерпретація. 

 

Тема 15. Економічна динаміка 

Сутність економічного зростання та його показники. Економічне зростання та 

економічний розвиток. Екстенсивне та інтенсивне зростання економіки. Основні теорії 

економічного зростання.  

Основні передумови моделі Солоу. Вплив нагромадження капіталу, приросту 

населення та технічного прогресу на капіталоозброєність. Умови формування стійкої 

капіталоозброєності. Золоте правило нагромадження капіталу.  

Джерела економічного зростання. Внесок факторів виробництва в економічне 

зростання.  

Економічні цикли. Сутність та структура економічного циклу. Види економічних 

циклів. Характеристика фаз економічного циклу. Два напрями теорій економічного 

циклу. Основні теорії економічного циклу.  

 

Тема 16. Держава в системі макроекономічного регулювання 

Модель економічного кругообігу з урахуванням ролі держави. Валові та чисті 

податки. Державні видатки. Перерозподільна та стабілізаційна функції держави. 

Вплив держави на умови формування економічної рівноваги. Моделі 

економічної рівноваги за методом «витрати – випуск» та «вилучення – ін'єкції».  

Дискреційна фіскальна політика. Вплив державних закупівель на ВВП. 

Мультиплікатор витрат у змішаній закритій економіці. Вплив чистих податків на ВВП. 

Мультиплікатор податків. Спільний вплив фіскальних інструментів на ВВП і 

державний бюджет. Мультиплікатор збалансованого бюджету. 

Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як 

вмонтовані стабілізатори.  
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Сутність та кінцеві цілі монетарної політики. Інструменти монетарної політики: 

операції на відкритому ринку, операції на валютному ринку, облікова (дисконтна) 

ставка, нормативи обов'язкового резервування. 

 

Тема 17. Зовнішньоекономічна діяльність 

Сутність та методологія складання платіжного балансу. Дебетові та кредитові 

операції. Автономна стаття «Помилки та упущення». Рахунок поточних операцій та 

його cкладові. Рахунок капітальних операцій і зміст його складових. Взаємозв'язки 

рахунків. Резервні активи як регулююча стаття платіжного балансу. 

Валютний курс. Валюта та її види. Номінальний валютний курс і способи 

котирування валюти. Чинники, що впливають на номінальний валютний курс. Паритет 

купівельної спроможності. Фіксований і плаваючий валютний курс. Реальний 

валютний курс і умови торгівлі. Двосторонній і багатосторонній валютний курс. 

Вплив зовнішньої торгівлі на економіку. Гранична схильність до імпорту. 

Чинники, що впливають на чистий експорт. Функція чистого експорту. Вплив чистого 

експорту на ВВП, мультиплікатор витрат у відкритій економіці. 
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Либідь, 2006. – 480 с. 

36. Шевчук В. Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. / В. Я. Шевчук – 

К. : Геопринт, 2006. – 199 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Аналітичні матеріали Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Законодавча база України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/ 

3. Офіційний веб-портал Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/ 

4. Періодичні економічні видання Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання опитування, оперативний, 

письмовий контроль ( у т.ч. тестовий), контрольні роботи тощо. 

 


	Міністерство освіти і науки України
	(назва навчальної дисципліни)
	Програма
	1. Мета та завдання навчальної дисципліни
	3. Рекомендована література
	4. Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен
	5. Засоби діагностики успішності навчання опитування, оперативний, письмовий контроль ( у т.ч. тестовий), контрольні роботи тощо.




