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МІКРОЕКОНОМІКА 
 
Укладачі: А. П. Наливайко, Н. В. Задорожна, Н. М. Євдокимова, ка- 

ндидати економічних наук, доценти (КНЕУ) 
 

Також брали участь:О.Г. Гриценко (КТЕУ); В.М. Лісовицький 
(ХДУ); О.І. Ястремський (Києво-Могилянська академія), 
доктори економічних наук, професори; С. В. Слухай, канд. 
екон. наук, доц. (КНУ ім. Т. Шевченка) 

 
 

Мета дисципліни — сформувати ринково-орієнтований еконо- 
мічний світогляд учасника суспільного виробництва, здатного до ді- 
яльності економіста-фахівця або самостійної підприємницької дія- 
льності; допомогти йому оволодіти універсальним інструментарієм 
прийняття раціональних господарських рішень. 

Мікроекономіка як складова економічної теорії вивчає поведінку і 
механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами 
(індивідами, домашніми господарствами, підприємствами, організа- 
ціями, тобто мікросистемами), які прагнуть досягти мети за наявних 
обмежених ресурсів і для яких до того ж можна знайти альтернати- 
вне використання. У центрі уваги мікроекономіки перебуває поведі- 
нка споживача і виробника та її оптимізація, ринковий попит і про- 
позиція, відносні ціни товарів, розподіл ресурсів за альтернативного 
їх використання, часткова і загальна рівновага тощо. 

Одне з важливих завдань курсу — скласти уявлення про те, що 
успіх будь-якого бізнесу залежить не лише від наявності стартового 
капіталу і підприємницького таланту, а й від знання закономірнос- 
тей функціонування економічних мікросистем у різних ринкових 
ситуаціях та вміння їх ефективно використовувати. 

 
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки 

 

Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки. Про- 
блема обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Альтернативність 
цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки 
суб’єктів ринкових відносин. Макро- та мікроекономіка як найважли- 
віші складові сучасної теоретичної економіки, як методологічна, термі- 
нологічна, інструментальна база конкретних економічних дисциплін. 

Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки. 
Предмет курсу. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікро- 
рівні. Індивід. Домогосподарство. Ділова одиниця (фірма). Держава. 

Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічні моде- 
лі. Нормативна і позитивна мікроекономіка. 
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Мета, завдання і зміст дисципліни. Мета та завдання дисциплі- 
ни. Блочно-змістовна схема дисципліни. Взаємозв’язок з іншими 
дисциплінами. 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Тема 

2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача 

Корисність в економічній теорії і проблема її виміру. Потреби, 
види потреб. Економічні блага. Поняття корисності. Сукупна та гра- 
нична корисності. Функція корисності. 

Закон спадної граничної корисності блага. Процес споживання та 
динаміка зміни сукупної та  граничної корисності. Перший закон 
Госсена. Закон спадної граничної корисності блага. 

Рівновага споживача з кардиналістських позицій. Поняття «рів- 
новага споживача». Модель споживання набору благ. Другий закон 
Госсена. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального ви- 
бору та рівновага споживача. 

 

 
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача 

 
Вибір споживача з ординалістських позицій. Вподобання та при- 

вабливість, вподобання та вибір. Припущення щодо системи вподо- 
бань споживача. 

Криві байдужості, їх властивості. Особливості аналізу функції 
корисності з ординалістських позицій. Криві байдужості як спеціа- 
льний інструментарій мікроекономічного аналізу. Окремі випадки 
конфігурації кривих байдужості. Гранична норма заміщення благ. 

Бюджетна лінія. Бюджетне обмеження і можливості споживача. 
Поняття «нахилу бюджетної лінії». Вплив зміни доходу споживача 
на розміщення бюджетної лінії та процес споживання. 

Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору. 
Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна, графічна інтерпрета- 
ція. Різні випадки досягнення рівноваги: кутова і внутрішня. 

 

 
Тема 4. Аналіз поведінки споживача 

 
Реакція споживача на зміну його доходу. Лінія «дохід — спожи- 

вання». Нахил лінії як свідчення відношення споживача до благ. 
Поняття «повноцінних» і «неповноцінних» благ. Крива Енгеля. Фу- 
нкції Торнквіста. 
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Реакція споживача на зміну цін товарів. Лінія «ціна — спожи- 
вання». Траєкторія розвитку споживання як результат зниження цін. 
Побудова лінії індивідуального попиту споживача. 

Ефект заміщення та ефект доходу. Розкладання сукупної зміни 
обсягу попиту на дві складові: ефект доходу та ефект заміщення. 
Одно- та різнонаправлений вплив ефектів (за Слуцьким, за Хіксом). 
Парадокс Гіффена. Ефекти заміщення і доходу як основа побудови 
функції індивідуального попиту на благо в ординалістській теорії 
корисності. 

Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. Невизначеність та ри- 
зик. Схильність та несхильність споживача до ризику. Ризик та ефе- 
ктивні рішення. 

 
Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємодія 

 
Попит і закон попиту. Ринковий попит як сума індивідуального 

попиту всіх споживачів певного товару. Функція попиту. Закон по- 
питу та його пояснення базовими положеннями теорії поведінки 
споживача. Аналіз зміни попиту загалом та величини (обсягу) попи- 
ту. 

Пропозиція і закон пропозиції. Функція пропозиції. Закон пропо- 
зиції. Аналіз змін пропозиції загалом та величини (обсягу) пропози- 
ції. 

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Поняття рин- 
кової рівноваги. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кіль- 
кості товару. Вплив змін попиту й пропозиції на стан рівноваги, рів- 
новажну ціну та рівноважну кількість товару на ринку. Сталість і 
динамічність ринкової рівноваги. 

Поняття про надлишок споживача і надлишок виробника. 
Еластичність попиту і пропозиції. Концепція еластичності вза- 

ємозв’язаних показників. Еластичність попиту за чинниками впли- 
ву:  за власною ціною блага, за  ціною взаємодоповнюючого або 
взаємозамінюваного блага (перехресна еластичність), за доходом. 
Взаємозв’язок між ціною та валовим виторгом за різної еластично- 
сті. 

Фактори впливу на пропозицію. Еластичність пропозиції за влас- 
ною ціною блага та за цінами факторів виробництва. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ВИРОБНИЦТВО І ВИ- 
ТРАТИ 

 
Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства 

 
Підприємство як суб’єкт ринку та виробничо-ринкова система. 

Спрощена схема ринково-виробничої системи. 
Фактори виробництва, їх групування. Мотивація поведінки під- 

приємства. Основні види вибору підприємства: що виробляти, як 
виробляти, для кого виробляти. Фактор часу і періоди у функціону- 
ванні підприємства. Поняття оптимального та рівноважного станів 
підприємства. 

Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Поняття і 
параметри виробничої функції. Сукупний, середній та  граничний 
продукт. Витрати виробництва. Сукупні, середні та граничні витра- 
ти. Поняття загального (сукупного, валового), середнього та грани- 
чного виторгу. Прибуток як кінцевий результат діяльності підпри- 
ємства. 

 
Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиро- 

бника 
 

Частинна варіація факторів виробництва. Виробнича функція з 
одним змінним фактором. Правило спадної віддачі (продуктивності) 
змінного фактору виробництва. Еластичність випуску. 

Ізоквантна варіація факторів виробництва. Виробнича функція 
з  двома змінними факторами. Ізокванта. Взаємозамінність факторів 
виробництва. Гранична норма технічного заміщення. Еластичність 
заміщення. 

Пропорційна варіація факторів виробництва. Збільшення випуску 
за рахунок пропорційного нарощування обсягів ресурсів. Постійна 
(стала), спадна та зростаюча віддача від масштабу. Причини позитив- 
ного та негативного ефекту від масштабу. Еластичність масштабу та 
взаємозв’язок з еластичністю випуску. 

Оптимум виробника. Вибір комбінації виробничих факторів за 
критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Ізокоста. Рів- 
новага виробника: графічна, алгебраїчна, економічна інтерпретація. 

Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми. 
 

Тема 8. Витрати виробництва 
 

Витрати виробництва за короткостроковий період. Економічні 
та бухгалтерські витрати. Поняття альтернативних витрат. Постійні та 
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змінні витрати. Типовий характер зміни витрат за короткостроковий 
період. Закон зростаючих граничних витрат (зниження дохідності). 

Витрати в довгостроковому періоді. Ізоквантна, пропорційна та 
ізоклинна варіації факторів виробництва та функція витрат. Криві 
довготривалих витрат, їх види. Концепція мінімально ефективного 
розміру підприємства. Варіанти технологічного вибору фірми у роз- 
робці довгострокової стратегії. 

 
 
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР: РИНОК ПРОДУ- 

КТУ 
 

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції 
 

Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики. 
Ознаки й умови досконалої конкуренції. Поліполістичний образ по- 
ведінки суб’єктів ринку. Ринковий попит на продукцію фірми за 
умов досконалої конкуренції. 

Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді. 
Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи. Поведінка 
підприємства за умов зміни ринкової ситуації. Пропозиція фірми і 
галузі в короткостроковому періоді. Рівновага фірми та галузі. 

Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді. Рухо- 
мість ринкового попиту й пропозиції. Пропозиція фірми в довго- 
строковому періоді. Тривала рівновага підприємства, галузі, ринку 
та механізм її підтримки. 

Ефективність ринку досконалої конкуренції. 
 

Тема 10. Монопольний ринок 
 

Модель «чистої монополії» та її характеристики. Ознаки «чис- 
тої монополії». Економічні, адміністративні та правові бар’єри 
вступу до монопольного ринку. Монополія і монопольна влада. Різ- 
новиди монополій. Діагностування монопольної влади. Монополіс- 
тичний спосіб дій. 

Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому 
періодах. Крива попиту монополіста. Вибір монополістом ціни й об- 
сягу виробництва. Вплив на поведінку монополіста цінової еластич- 
ності попиту. Пропозиція монополіста та особливості її формування. 
Визначення монопольної ціни. Цінова диференціація та дискриміна- 
ція. Рівновага фірми-монополіста в довгостроковому періоді. Досяг- 
нення та утримання ринкової влади. 
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Особливості функціонування реальних монополізованих ринків. 
Аналіз поведінки реальних монополій. Економічні наслідки моно- 
полізації галузі. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного 
ринків. Потреба державного регулювання монополії, антимонопо- 
льна політика. 

 
Тема 11. Олігополія 

 
Основні ознаки олігополії. Нечисленність підприємств в олігопо- 

лістичних галузях. Загальна взаємозалежність олігополістів. Одно- 
рідність або диференційованість продукту. Високі бар’єри для всту- 
пу до галузі. Асиметричність ринкової влади олігополістів. 

Теоретичні моделі олігополії. Олігополістична взаємозалежність і 
еволюція способу дій учасника ринку. Ринкові лідери та аутсайде- 
ри. Узагальнення моделей дуополії за Штакельбергом. Модель дуо- 
полії Курно та Бертрана як відображення ринкової поведінки почат- 
ківця. Моделювання поведінки олігополістів за функціями їх реакції 
на ринкові зміни. Стратегія постійного співвідношення цін. Теорія 
ігор в моделюванні олігополії. 

Особливості організації олігополістичного ринку. Взаємозале- 
жність олігополістів, цінові війни і схильність до змови. Таємні 
змови, мовчазні згоди і легальні угоди. Картелі. Нецінова конкуре- 
нція. 

Ефективність олігополії. Суспільна оцінка олігополістичного 
ринку. Ефективність олігополії у порівнянні з іншими ринковими 
структурами. 

 
Тема 12. Ринок монополістичної конкуренції 

 
Ознаки і поширення монополістичної конкуренції. Ознаки моно- 

полістичної конкуренції. Умови вступу до галузі. Спосіб дій моно- 
полістичного конкурента. 

Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Еластичність 
попиту. Визначення оптимального обсягу виторгу та цінова політи- 
ка. Умова досягнення і підтримання беззбитковості в довгостроко- 
вому періоді. 

Нецінова конкуренція. Сутність та передумови розвитку нецінової 
конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні наслід- 
ки та загрози. Вплив рекламної діяльності на обсяг виторгу і витрат. 

Ефективність монополістичної конкуренції. Суспільна ціна мо- 
нополістичної конкуренції. 

Порівняльна характеристика ринкових структур. 
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РОЗДІЛ 4. РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА 

Тема 13. Утворення похідного попиту 

Похідний попит. Взаємозв’язок ринків продукту та факторів 
виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробництва. 
Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження. 

Виробнича функція, витрати виробництва та попит на фактори 
виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похід- 
ний попит. 

Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту. Ін- 
дивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Зміна 
обсягу попиту та попиту загалом. Цінова еластичність попиту на ре- 
сурс виробництва. 

Монопольний похідний попит. Монопольний ринок продукту та ри- 
нок факторів виробництва. Функція монопольного похідного попиту. 

Похідний попит та принцип оплати факторів. Порівняння гра- 
ничного доходу та граничних витрат товаровиробника при спожи- 
ванні одного фактора виробництва. Вартісний граничний продукт та 
ціна фактора. 

 
Тема 14. Ринок праці 

 
Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ре- 

сурсів. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характерис- 
тика досконало конкурентного ринку праці. Граничний виграш 
виробника від найму праці. Обгрунтування рішення про найм. 
Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на 
працю. 

Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. 
Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою 
витрат на виробництво. Обгрунтування вибору робітника щодо 
праці і відпочинку: інструментарій ординалістської теорії корис- 
ності. Ринкова пропозиція послуг праці. Рівновага на ринку праці. 

Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Попит монополії на 
працю та монопольна рівновага. Монопсонічний та олігопсонічний 
ринки, їх особливості. 

Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем 
заробітної плати та продуктивністю праці. Двостороння (двобіч- 
на) монополія та визначення реального рівня заробітної плати. 
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Тема 15. Ринок капіталу 
 

Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого 
використання; форми капіталу. Рух капіталу та капітальні фонди. 

Попит та пропозиція капіталу. Вибір у часі. Поняття вибору у 
часі. Споживання та інвестиції. Уподобання у часі. Більша приваб- 
ливість споживання теперішніх благ. Побудова бюджетного обме- 
ження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та 
майбутніми періодами. Оптимальний вибір. 

Попит та пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних 
рішень. Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. 
Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибу- 
ток  на  капітал.  Показники теперішньої та  майбутньої вартості у 
прийнятті інвестиційних рішень. 

Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як 
рівноважної ціни капіталу. 

Ринок землі. Особливості землі як фактору виробництва. Особ- 
ливості формування пропозиції землі та попиту на землю. Фактори 
впливу на попит на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рен- 
та. 

 
 
РОЗДІЛ 5. РІВНОВАГА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКОВОЇ СИ- 

СТЕМИ 
 

Тема 16. Загальна рівновага конкурентних ринків 
 

Поняття ринкової рівноваги, її аналіз. Часткова та загальна рів- 
новага. Ефект зворотного зв’язку. Закон Вальраса. 

Рівновага в економіці обміну. Необхідність та вигоди ринкового 
обміну. Порівняння граничних норм заміщення для пар товарів, що 
обмінюються. Діаграма Еджворта. Ефективність при обміні. Крива 
контрактів.  Парето  —  ефективний  розподіл.  Крива  можливостей 
споживачів. Загальна рівновага за Парето. 

Ефективність у виробничій сфері. Розподіл виробничих ресур- 
сів; діаграма Еджворта. Крива виробничих контрактів. Парето – оп- 
тимальний розподіл ресурсів. Ефективність на конкурентних ринках 
товарів. 

Загальна рівновага та економіка добробуту. Сукупна (зведена) 
ефективність конкурентних ринків. Причини обмеженої здатності 
ринкового регулювання. Оптимум та квазіоптимум ринкової систе- 
ми. Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки доб- 
робуту. Критерії оцінки добробуту. 
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Тема 17. Зовнішні ефекти в ринковій економіці та їх державне 
регулювання 

 
Позаринкові (зовнішні) ефекти, їх економічний зміст. Поняття 

про зовнішні ефекти. Суспільні та приватні витрати (вигоди). Кори- 
гуючі податки та субсидії. Теорема Коуза-Стіглера. 

Громадські блага і громадський вибір. Поняття громадських благ. 
Приватні та громадські блага. Попит на громадські блага і ефектив- 
ний їх обсяг. Забезпечення громадськими благами: можливість рин- 
ку і держави. 

Економічна роль держави у ринковій економіці. Необхідність та 
причини  втручання  держави  в  економічні  процеси  за  ринкових 
умов.  Функції держави. Позитивний (описовий) аналіз поведінки 
уряду. Застосування теорії громадського вибору у поведінці уряду. 

 
Тема 18. Трансформаційні ефекти та мікросистема 

 
Координація економічної діяльності в перехідний період. Транс- 

формація командної економіки. Радикальна і поступова стратегії пе- 
реходу до ринкової економіки. Жорстка макроекономічна політика. 
Пріоритетність грошової та фінансової стабілізації. 

Правові передумови для ринкових суб’єктів. Сучасна теоретична 
економіка про права власності як сукупність санкціонованих норм 
поведінки. Трансформування власності. Приватизація. 

Інституціональні аспекти ринкового господарства. Інституціо- 
нальна природа сучасної фірми. Трансакційні витрати. Інститути і 
інституціональні структури у  регулюванні економічної поведінки 
ринкових суб’єктів. Моделювання економічного розвитку: мікро- 
економічний аспект. 
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МАКРОЕКОНОМІКА 
 
Укладачі: А. Г. Савченко, д-р екон. наук, проф. (КНЕУ), Ю. М. Ба- 
жал, д-р екон. наук (КМА) 

 
Мета дисципліни. Макроекономіка належить до тих навчальних 

дисциплін, які забезпечують фундаментальну підготовку студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів 3-го та 4-го 
рівнів акредитацій. 

Мета дисципліни — розкрити механізм функціонування націона- 
льної економіки на основі макроекономічних теорій, концепцій, мо- 
делей, обгрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробова- 
них економічною практикою. 

 
Тема 1. Макроекономіка як наука 

 
Вступ до макроекономіки. Місце макроекономіки в системі еко- 

номічних наук. Суперечність між суспільними потребами і економі- 
чними ресурсами — головна проблема макроекономіки. Зростання 
ефективності економіки як головне завдання макроекономіки. 

Об’єкт  та  предмет  макроекономіки.  Економічна  система  як 
об’єкт макроекономіки. Суб’єкти змішаної економіки. Механізм 
функціонування економіки як предмет макроекономіки. Позитивна 
та нормативна функції макроекономіки. Макроекономіка та еконо- 
мічна політика. 

Метод макроекономіки. Моделювання як основний метод макро- 
економічного аналізу. Припущення, екзогенні та ендогенні змінні 
макроекономічних моделей. Запаси і потоки як два види кількісних 
змінних. 


