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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  3  

Галузь знань 
07 Управління і 

адміністрування 
 

Нормативна 

 
Напрям підготовки  

 

Модулів - 2  

Спеціальність: 
073 Менеджмент 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90  

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента –2 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 
бакалавр 

 

26 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

12 год. 4 год. 

Лабораторні 
0 год. 0 год. 

Самостійна робота 
52 год. 66 год. 

Індивідуальні завдання:  

0 год. 66 год. 

Вид контролю:  
екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (57%): 

для денної форми навчання – 57% 

для заочної форми навчання –  43% 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Мета: формування системи знань з теорії поведінки споживача, теорії 

підприємства та ринкових структур, ринку факторів виробництва. 

Завдання: вивчення базових положень мікроекономічної теорії; набуття 

навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- загальний механізм функціонування ринкової економічної системи; 

- закони та закономірності економічної поведінки споживача; 

- основні економічні цілі фірми в ринковій економічній системі та способи 

їх досягнення; значення витрат в діяльності фірми, їх види, динаміку формування, 

а також значення витрат для визначення величини прибутку; 

- особливості економічної поведінки фірм в умовах досконалої та 

недосконалої конкуренції; 

- основи ціноутворення на ринку факторів виробництва; 

- значення державної політики в коректуванні ринкового механізму. 

вміти:  

- аналізувати хід процесів у ринковій економіці, пов’язаних з виробництвом 

та споживанням товарів та послуг; 

- створювати економічні моделі поведінки споживача та виробника в 

залежності від дії різноманітних цінових та нецінових факторів, вміти їх 

аналізувати; 

- визначити негативні та позитивні наслідки впливу різноманітних факторів 

на ринкову ситуацію, в тому числі державного регулювання; 

- вибрати найбільші ефективні напрямки економічної діяльності фірми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Змістовий модуль 1. 

Теорія взаємодії виробника та споживача 

 

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки 

Мікроекономіка як складова частина економічної теорії. Мікроекономіка як 

складова частина економічної теорії. Зміст, співвідношення і генезис термінів 

"політична економія", "економічна теорія", "макроекономіка", "економікс" та ін.  

Обмеженість ресурсів і необхідність вибору. Проблема обмеженості 

ресурсів і необхідність вибору. Альтернативність цілей використання обмежених 

ресурсів і раціональність поведінки суб’єктів ринкових відносин. Альтернативний 

вибір, альтернативні витрати та альтернативна вартість.  

Предмет мікроекономіки. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на 

мікрорівні. Еволюція та сучасний зміст предмету мікроекономіки. Суб’єкти та 

об’єкти економічних відносин на мікрорівні.  

Інструментарій мікроекономічного аналізу. Основні принципи і методи 

вивчення мікроекономічних явищ і процесів. Сучасний інструментарій 

мікроекономічного аналізу. Взаємозв’язок мікроекономіки з іншими 

дисциплінами.  

Економічна політика на мікрорівні: сутність, структура, види. Сутність 

економічної політики на мікрорівні, її структура, види. Мікроекономіка як 

складова частина економічної теорії. Обмеженість ресурсів і необхідність вибору. 

Предмет мікроекономіки. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на 

мікрорівні. Інструментарій мікроекономічного аналізу. Економічна політика на 

мікрорівні: сутність, структура, види.  

 

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача 

Корисність в економічній теорії: поняття, проблеми виміру. Потреба і 

корисність. Потреби, їх види, структура. Поняття корисності в економічній теорії. 

Функція корисності. Сукупна та гранична корисність: вимірювання та графічне 

зображення. Постулати теорії споживчого вибору. Визначення ціни товару на 

основі граничної корисності.  

Сукупна та гранична корисність. Закони Госсена. Закон спадної граничної 

корисності. Перший та другий закони Госсена. Оптимальне споживання одного 

блага. Гранична корисність та крива попиту. Вирішення парадоксу А. Сміта на 

основі кривих граничної корисності.  

Бюджетні обмеження і можливості споживання. Правило максимізації 

корисності. Рівновага споживача з кардиналістських позицій, в т.ч. в умовах 

споживання набору благ. Рівновага споживача з кардиналістських позицій, в тому 

числі в умовах споживання набору благ. Фактор часу і споживчий вибір. 

 

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача 



  

Криві байдужості. Карта байдужості. Криві байдужості, їх властивості. 

Карта байдужості. Окремі випадки конфігурацій кривих байдужості для різних 

пар товарів. Роль кривих байдужості у мікроекономічному аналізі поведінки 

споживача. Гранична норма заміщення благ. Зона ефективного заміщення. 

Обмеження та виключення. 

Бюджетне обмеження і можливості споживача. Бюджетна лінія, її 

формула та графічне зображення. Ламана бюджетна лінія. Зсув бюджетної лінії. 

Вплив зміни доходу споживача на розташування бюджетної лінії та процес 

споживання.  

Рівновага (оптимум) споживача з точки зору ординалістської теорії 

поведінки споживача. Економічне обґрунтування та графічне зображення 

оптимуму споживача як моделі раціонального споживчого вибору. "Внутрішнє" 

та "кутове" рішення рівноваги споживача. 

 

Тема 4. Аналіз поведінки споживача 

Реакція споживача на зміни доходу та ціни. Залежність поведінки 

споживача від його доходу. Лінія "дохід – споживання" та побудова кривих 

Енгеля. Закони Енгеля. Побудова лінії "дохід – споживання". "Суперіорні" 

(нормальні) та "інферіорні" (низькоякісні) товари. Особливості лінії "дохід – 

споживання" для нормальних і низькоякісних товарів. "Лінія життя" для різних 

верст населення та різних вікових груп. Лінія "ціна – споживання" та побудова 

кривої індивідуального попиту. Зміна вибору споживача в результаті зміни ціни 

одного з товарів та обох товарів. Побудова лінії "ціна – споживання". Різновиди 

траєкторії зміни споживання внаслідок зменшення цін на суперіорні та інферіорні 

товари. Побудова лінії індивідуального попиту споживача. 

Фактори впливу на вибір споживача. Утворення "надлишку споживача" в 

результаті перевищення корисності товарів над ціною. Приріст "надлишку 

споживача" як показник зміни його добробуту. Зміна надлишку і втрати в 

результаті введення податків та дотацій на товари. Комплементарні товари та 

товари-субститути.  

Ефект доходу і ефект заміщення. Основні фактори впливу на вибір 

споживача. Ефект доходу і ефект заміщення. Розкладання сукупної зміни обсягу 

попиту на складові: ефект доходу та ефект заміщення – основні підходи за 

Слуцьким та Хіксом.  

Парадокс Гіффена. 

 

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини 

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

Цінові і нецінові детермінанти попиту. Попит і закон попиту. Графічне 

відображення закону попиту. Функція попиту. Графіки індивідуального та 

ринкового попиту. Виключення з дії закону попиту. Цінові і нецінові 

детермінанти попиту. Закон пропозиції. Цінові і нецінові детермінанти 

пропозиції. Пропозиція і закон пропозиції. Графічне відображення закону 

пропозиції. Функція пропозиції. Графіки індивідуального та ринкового попиту. 

Цінові і нецінові детермінанти пропозиції.  



  

Ринкова рівновага: механізм встановлення, умови формування та шляхи 

досягнення. Поняття часткової ринкової рівноваги, рівноважної ціни та 

рівноважного обсягу виробництва. Види ринкової рівноваги. Зміни у ринковій 

рівновазі. Дефіцит та надлишок виробництва. Зміни рівноважної ціни та 

рівноважного обсягу виробництва під впливом різних чинників на 

взаємозалежних ринках. Стійкість ринкової рівноваги. Павутиноподібна 

динамічна модель досягнення рівноваги. Наслідки державного втручання у 

ринкову рівновагу. Чорний ринок. Спекуляція та посередництво. 

Еластичність попиту та пропозиції, фактори, які на них впливають. 

Еластичність попиту, фактори, які на неї впливають. Види еластичності попиту: за 

ціною (пряма), за доходом та перехресна еластичність. Дугова та точкова 

еластичність. Еластичність пропозиції, фактори, що на неї впливають. 

Еластичність за власною ціною блага та за цінами факторів виробництва. Дугова 

та точкова еластичність пропозиції. Еластичність у короткостроковому та 

довгостроковому періодах. Практичне значення теорії еластичності попиту та 

пропозиції. 

 

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства 

Підприємство як суб’єкт економічних відносин на мікрорівні. Поняття 

підприємства. Місце та роль підприємства у ринковій системі. Організаційно-

правові форми підприємств. Класифікація суб’єктів госпо- дарювання. 

Сукупний, середній та граничний продукт. Виробництво та фактори 

виробництва. Сутність та структура факторів виробництва. Сукупний, середній та 

граничний продукт.  

Виробничий процес та його оптимізація. Загальний та середній доход. 

Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства. Особливості 

виробництва. Технологія виробництва. Взаємозамінність та взаємозалежність 

факторів виробництва. Оптимальне співвідношення ресурсів. Економічна та 

технологічна ефективність виробництва. Мікроекономічна модель підприємства.  

Виробнича функція: поняття, параметри, види. Поняття виробничої 

функції. Властивості виробничої функції. Види виробничих функцій. Екстенсивне 

та інтенсивне виробництво. Короткостроковий та довгостроковий періоди у 

діяльності підприємства. Виробництво з одним та двома змінними факторами 

виробництва. Особливості виробничої функції у короткостроковому періоді. 

Закон спадної граничної продуктивності (віддачі) змінного фактора виробництва. 

 

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника 

Поняття та структура факторів виробництва. Особливості виробничої 

функції на довгостроковому інтервалі. Виробництво з одним та двома змінними 

факторами виробництва. 

 Ізокванта та ізокоста: суть, графічне та алгебраїчне зображення. 

Ізокванта. Карта ізоквант. Зона технологічного заміщення. Гранична норма 

технологічного заміщення. Ізокоста: сутність, графічне та алгебраїчне 

зображення. Оптимум товаровиробника та його графічна інтерпретація.  



  

Ефект масштабу та його вплив на визначення оптимального розміру 

підприємства. Виробництво у довгостроковому періоді. Поняття ефекту 

масштабу. Постійна, зростаюча та спадна віддача від масштабу. Крива "Шлях 

розвитку". Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. Вибір 

комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації 

випуску. 

 

Змістовий модуль 2. 

Теорія ринкових структур 

 

Тема 8. Витрати виробництва 

Економічний і бухгалтерський підхід до визначення витрат виробництва. 

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

класифікація. Економічний і бухгалтерський підхід до визначення витрат 

виробництва. Поняття альтернативних витрат. Зовнішні (бухгалтерські) та 

внутрішні витрати. Витрати, видатки, виплати, собівартість – важливість 

виокремлення, їх взаємозв’язок.  

Витрати виробництва у короткостроковому періоді: види, графічне 

зображення, практичне значення. Витрати виробництва у короткостроковому 

періоді. Постійні, змінні, загальні витрати, їх графічне зображення. Умовно-змінні 

та умовно-постійні витрати. Середні витрати: сутність, формули, графічне 

зображення. Граничні витрати. Граничні доходи. Гранична продуктивність. 

Правило максимізації прибутку. Рівновага фірми у короткостроковому періоді. 

Максимізаційно- мінімізаційні цілі фірми. Догранична, гранична та позагранична 

фірма. Догранична фірма з нормальним та надприбутком.  

Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Ефект масштабу. 

Пропозиція галузі. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Криві 

довгострокових витрат. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. 

Ефект масштабу виробництва: сутність, типи, практичне значення. Пропозиція 

галузі. Крива пропозиції галузі з постійними та зростаючими витратами.  

 

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції 

Поняття досконалої конкуренції. Ринковий попит на продукцію 

конкурентної фірми. Ознаки й умови існування ринку досконалої конкуренції. 

Види конкуренції. Ринковий попит на продукцію фірми, яка діє в умовах 

досконалої конкуренції. Графічне зображення попиту конкурентної фірми, 

середнього, граничного і сукупного доходу.  

Поведінка конкурентної фірми в короткостроковому та довгостроковому 

періодах. Визначення поведінки фірми в короткостроковому періоді. Правило 

максимізації прибутку і мінімізації збитків: два способи визначення. Поведінка 

підприємства за умов зміни ринкової ситуації. Пропозиція фірми у 

короткостроковому періоді, її зв’язок з кривими витрат, графік галузевої 

пропозиції. Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважного обсягу та 

рівноважної ціни. Пропозиція фірми та галузі. Поведінка фірми у 

довгостроковому періоді. Крива ринкової пропозиції на тривалому інтервалі та її 



  

можливі конфігурації в галузях з постійними, зростаючими, спадними витратами. 

Тривала рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки. 

 Визначення ефективності ринку досконалої конкуренції. Ефективність 

ринку досконалої конкуренції. Переваги та недоліки досконалої конкуренції. 

 

Тема 10. Монопольний ринок 

Характерні риси ринку чистої монополії. Види монополій. Характерні риси 

та особливості існування ринку чистої монополії. Бар’єри для вступу в галузь: 

економічні, адміністративні та правові. Основні види монополій.  

Крива попиту монополіста. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. 

Крива попиту монополіста. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. 

Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Правила 

максимізації прибутку і мінімізації збитків. Пропозиція монополіста і особливості 

її формування. Визначення монопольної ціни. Стратегії монополістичного 

ціноутворення. Цінова дискримінація: поняття, умови та види.  

Монополія і монопольна влада. Цінова дискримінація: поняття, умови та 

види. Монополія і монопольна влада. Джерела монопольної влади. Показники 

монопольної влади. Обмеження монопольної влади. Регульована монополія. 

Необхідність державного регулювання монополії. Рівновага фірми монополіста в 

довгостроковому періоді. Досягнення і утримання ринкової влади в 

довгостроковому періоді.  

Переваги та недоліки монополій. Ефективність монополістичного ринку. 

Економічні наслідки монополізації галузі. Переваги та недоліки діяльності фірми-

монополіста. Суспільні втрати від діяльності монополіста. Антимонопольна 

політика. Антимонопольне законодавство України. 

 

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція 

Олігополістичий ринок: його ознаки та особливості. Види олігополій. Теорія 

класичної дуополії. Основні ознаки олігополістичного ринку. Види олігополій: 

чиста та диференційована. Некооперативна і кооперативна поведінка 

олігополістів. Лідерство в цінах. Цінова конкуренція. Модель дуополії Курно: 

договірна й конкурентна рівновага.  

Поведінка фірм на олігополістичному ринку. Цінові війни. Олігополія з 

погляду теорії ігор. "Дилема ув’язнених" – приклад некооперативної гри з 

ненульовою сумою. Картелі. Цінові війни. Аналіз ламаної лінії попиту. 

Негнучкість цін. Теорія змови. Картельні союзи. Умови та чинники формування 

картелю. Показники монопольної влади. Ціноутворення за принципом "витрати 

плюс". Ефективність та соціально- економічні наслідки олігополії.  

Ринок монополістичної конкуренції, його характеристики. Поняття 

диференціації продукту. Модель ринку монополістичної конкуренції, її 

характеристика. Поведінка фірм на ринку монополістичної конкуренції. 

Диференціація виробів: форми, позитивні наслідки та загрози. Ефективність 

монополістичної конкуренції. Надлишкові потужності. Крива попиту фірми, яка 

дії на ринку монополістичної конкуренції. Динаміка прибутковості фірми в 

короткостроковому і довгостроковому періодах. Визначення ціни та 



  

оптимального обсягу виробництва. Умови досягнення і підтримки беззбитковості 

у довгостроковому періоді.  

Особливості нецінової конкуренції на олігополістичному ринку та ринку 

монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція, її види та наслідки для 

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

недоліки реклами. 

 

Тема 12. Ринок факторів виробництва 

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

рівновага. Пропозиція факторів виробництва. Попит на товари та попит на 

ресурси. Попит на ресурси, як похідний. Правило використання ресурсів. Попит 

на ресурси в умовах досконалої та недосконалої конкуренції. Фактори, які 

впливають на попит на ресурси. Еластичність попиту на ресурс. Оптимальне 

співвідношення ресурсів. Правило найменших витрат. Правило максимізації 

прибутку.  

Попит та пропозиція праці, визначення її ціни. Праця як ресурс, як фактор 

виробництва. Характеристика досконалого конкурентного ринку праці. 

Граничний виграш виробника від найманої 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. Економічна рента на ринку праці. Роль профспілок. 

Попит монополії на працю і монопольна рівновага. Монопсонічний та 

олігопсонічний ринки, їх особливості. Двостороння монополія і визначення 

реального рівня заробітної плати. Контроль профспілок над пропозицією робочої 

сили. Дискримінація на ринках робочої сили. 

Капітал, як ресурс тривалого використання. Рівновага на ринку капіталу. 

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. Земля як фактор 

виробництва. Ринок землі. Попит та пропозиція землі. Економічна і земельна 

рента. Ціна землі, як капіталізована рента. Орендна плата.  

Підприємницькі здібності, їх характеристика, як фактора виробництва.  

Концепції прибутку. Основні функції та види прибутку. Нормальний 

прибуток. Концепції прибутку. Основні функції та види прибутку. 

 

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту 

Загальна економічна рівновага, її види. Взаємозв’язок та взаємозалежність 

загальної економічної рівноваги та рівноваги на мікрорівні. взаємодія двох, трьох 

та множини ринків.  

Ефективність виробництва, випуску, обміну. Ефективність виробництва, 

крива виробничих можливостей, ефективність випуску. Ефективність обміну. 



  

Крива контрактів. Ефективність за Парето. Ефективність та справедливість. 

Рівень та якість життя: сутність, показники.  

Добробут: сутність, критерії, показники. Добробут: сутність, критерії, 

показники. Основні теореми добробуту. Коробка Еджуорта.  

Перерозподіл доходу. Крива Лоренца. Нерівність доходів. Крива Лоренца та 

коефіцієнт Джинні. Перерозподіл доходів. Вплив податків на загальну економічну 

рівновагу. Квазіоптімум. 

 

Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства 

Економічні інститути та їх роль у ринковій економіці. Сутність 

економічних інститутів, їх види та роль у ринковій системі. Власність як 

економічна та юридична категорія. Види та форми власності: приватна, 

комунальна, державна. Права власності та їх структура. Зовнішні ефекти та 

проблема їх вирішення. Теорема Коуза. Зовнішні ефекти. Позитивні та негативні 

екстерналії. Приватний сектор та зовнішні ефекти. Розподіл прав власності. 

Поняття трансакційних витрат, їх види. Теорема Коуза. Ринок прав за 

забруднення навколишнього середовища. Приватне вирішення проблеми 

зовнішніх ефектів. "Провали" (фіаско) ринку. Корегування фіаско ринку.  

Суспільні блага: їх види та особливості. Ефективний обсяг виробництва 

суспільних благ. Суспільні блага: види та властивості. Приватні та суспільні 

блага. Змішані блага. Попит на суспільні блага та їх пропозиція. Ефективний 

обсяг виробництва суспільного блага. Неефективність ринкового ціноутворення 

на суспільні блага.  

Забезпечення суспільними благами: можливості ринку та держави. 

Проблема "безбілетника" та забезпечення суспільними благами. Суспільний 

вибір. Роль та функції держави у ринковій економіці. Корегуючі податки та 

субсидії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Структура навчальної дисципліни «Мікроекономіка» 

 
Назви  

змістових модулів 

 і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб
. 

інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теорія взаємодії виробника та споживача 

Тема 1. Предмет і метод 

мікроекономіки 

6 2 0,5 - - 3,5 10 0,5 0,25 - 4,5 4,75 

Тема 2. Теорія граничної 

корисності та поведінки 

споживача 

 

6 

 

2 

 

0,5 

 

- 

 

- 

 

3,5 

 

10 

 

0,5 

 

0,25 

 

- 

 

4,5 

 

4,75 

Тема 3. Ординалістська 

теорія поведінки 

споживача 

 

6 

 

1 

 

0,5 

 

- 

 

- 

 

4,5 

 

10 

 

0,5 

 

0,25 

 

- 

 

4,5 

 

4,75 

Тема 4. Аналіз поведінки 

споживача 

6 2 1 - - 3 10 0,5 0,25 - 5 4,25 

Тема 5. Попит, 

пропозиція, їх 

взаємовідносини 

 

6,5 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

3,5 

 

11 

 

0,75 

 

0,5 

 

- 

 

5 

 

4,75 

Тема 6. Мікроекономічна 

модель підприємства 

 

6 

 

2 

 

0,5 

 

- 

 

 

- 

 

 

3,5 

 

10 

 

0,5 

 

0,25 

 

- 

 

4,5 

 

4,75 

Тема 7. Варіації факторів 
виробництва та оптимум 

товаровиробника 

 
6,5 

 
2 

 
0,5 

 
- 

 
- 

 
4 

 
11 

 
0,75 

 
0,25 

 
- 

 
5 

 
5 

Аудиторна контрольна 1 2 - 2 - - -       

Разом за змістовим 

модулем 1 

45 13 6,5 

 

- - 

 

25,5 

 

72 4 2 - 33 33 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Теорія взаємодії виробника та споживача 

Тема 8. Витрати 

виробництва 

6 2 0,5 - - 3,5 11 0,75 0,25 - 5 5 

Тема 9. Ринок досконалої 

конкуренції 

6 2 0,5 - - 3,5 10 0,5 0,25 - 4,5 4,75 

Тема 10. Монопольний 

ринок 

6 2 0,5 - - 3,5 10 0,5 0,25 - 4,5 4,75 

Тема 11. Олігополія та 

монополістична 

конкуренція 

 

6 

 

2 

 

0,5 

 

- 

 

- 

 

3,5 

 

10 

 

0,5 

 

0,25 

 

- 

 

4,5 

 

4,75 

Тема 12. Ринок факторів 

виробництва 

6,5 2 0,5 - - 4 11 0,75 0,5 - 5 4,75 

Тема 13. Загальна 

ринкова рівновага та 

економіка добробуту 

 

6,5 

 

2 

 

0,5 

 

- 

 

- 

 

4 

 

10 

 

0,5 

 

0,25 

 

- 

 

5 

 

4,25 

Тема 14. Інституціональні 
аспекти ринкового 

господарства 

 
6 

 
1 

 
0,5 

 
- 

 
- 

 
4,5 

 
10 

 
0,5 

 
0,25 

 
- 

 
4,5 

 
4,75 

Аудиторна контрольна 2 2 - 2 - - -       

Разом за змістовим 

модулем 2 

45 13 5,5 - - 26,5 72 4 2 - 33 33 

Усього годин 90 26 12 - - 52 - - - - - - 

Консультація 2 - - - - - 2 - - - - - 

Екзамен 2 - - - - - 2 - - - - - 

 



  

 

 

Питання для самоконтролю 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

Змістовий модуль 1. Теорія взаємодії виробника та споживача 

1 Предмет і метод мікроекономіки 

Критична оцінка висловлювання: «Біда економіки полягає 

в тому, що вона не є практичною наукою. Їй доводиться 

дуже багато уваги приділяти теорії і недостатньо уваги 

фактам». 

 

 

2 

 

 

4,75 

2 Теорія граничної корисності та поведінки споживача 

Мікросистема як суб’єкт ринкових відносин в умовах 

економіки України. 

 

2 

 

4,75 

3 Ординалістська теорія поведінки споживача 

Суть моделі раціонального споживчого вибору з 

ординалістських позицій та порівняйте з принципом 

досягнення раціонального вибору та рівноваги споживача з 

кардиналістських позицій. 

 

 

2 

 

 

4,75 

4 Аналіз поведінки споживача 

Наслідки зниження цін на «нормальний» і 

«низькосортний» товар 

 

2 

 

4,25 

5 Попит, пропозиція, їх взаємовідносини 

Взаємодія попиту й пропозиції в умовах формування 

ринкової економіки в Україні. 

 

4 

 

4,75 

6 Мікроекономічна модель підприємства 

Визначення різниці між короткостроковими та 

довгостроковими виробничими можливостями, які 

відкриваються перед фірмою 

 

2 

 

4,75 

7 Варіації факторів виробництва та оптимум 

товаровиробника 

Проблеми витрат виробництва підприємств України на 

сучасному етапі. 

 

4 

 

5 

Змістовий модуль 2. Теорія взаємодії виробника та споживача 

8 Витрати виробництва 

Графічне відображення залежності витрат від обсягів 

виробництва 

 

4 

 

5 

9 Ринок досконалої конкуренції 

Діяльність фірми в умовах ринку досконалої конкуренції 

2 4,75 

10 Монопольний ринок 

Економіка України і монополія. 

2 4,75 

11 Олігополія та монополістична конкуренція 

Ринок факторів виробництва в умовах економіки України. 

2 4,75 

12 Ринок факторів виробництв 4 4,75 



  

Особливості характерні для ринку праці 

 

 

 

Рекомендована література 

Базова 

 

1. Базилевич В. Д. Мікроекономіка: підручник. К.: Знання, 2007. – 677 с. 

2. Задоя А. О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи. – К.: Знання, 2012. 

– 211 с. . 

3. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов, -- 2-е изд., 

зим. – М.: Норма, 2015. – 560 с. 

Допоміжна 

 

1. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: 

Учебник в 2-х частях. СПб.: Питер, 2011. 

2. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. – 

М.: Инфра, 2010. 

3. Овчинников Г Микроэкономика, Конспект лекций. – СПб.: Питер, 

2010. 

4. Сборник задач по микроэкономике к «Курсу микроэкономики» Р.М. 

Нуреева / Гл. ред .д.эк.н., проф, Р. М. Нуреев. – М.: Норма, 2014. – с. 432 
 

Інформаційні ресурси 
 

1. Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронній ресурс] – Режим 

доступу: http://eprints.kname.edu.ua 

2. http://www.bank.gov.ua 

3. http://www.kmu.gov.ua 

4. http://www.me.gov.ua 

5. http://www.minfin.gov.ua 

6. http://www.ssmsc.gov.ua 

7. http://www.ukrstat.gov.ua 

8. http://www.worldbank.org.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Ділова гра «Поведінка споживача» 

 

Цілі ділової гри: 

1. Засвоїти поняття «корисність», «функція корисності», «гранична корисність», 

«таблиця Менгера», «бюджет споживача», «рівновага споживача», «ліквідність», 

«бартер» тощо. 

2. Зрозуміти спосіб представлення функції корисності у вигляді таблиці Менгера. 

3. Навчитися визначати оптимальний (рівноважний) набір продуктів при заданих 

функції корисності і бюджеті споживача в окремому випадку, коли функція 

корисності представлена у вигляді таблиці Менгера. 

4. Набути елементарні навички активного пошуку торгового партнера, 

обговорення умов операції, бартерного обміну і тощо. 

 

Поняття 

Корисність (U)— задоволення, одержане людиною в результаті споживання 

деякого набору продуктів. 

Функція корисності— залежність корисності від об'ємів споживання продуктів 

(число незалежних змінних цієї функції рівне числу різних продуктів в наборі). 

Гранична корисність i-й одиниці продукту (MUi)— приріст корисності набору, що 

досягається в результаті додавання в ньогоi-й одиниці даного продукту при 

незмінній кількості в наборі всіх інших продуктів. 

Бюджет споживача— сума, яку людина може витрачати на придбання набору 

продуктів. 

Рівновага споживача— ситуація, коли при заданому бюджеті споживач одержує 

максимальну корисність. 

Ліквідність— здатність товару швидко обмінюватися на інші товари відповідно 

до ринкових цін, що склалися. Гроші — товар з щонайвищою ліквідністю. 

Бартер — обмін товарами, які не є грошима. 

 

Теорія 

Таблиця Менгера — специфічна форма запису функції корисності. Вона 

застосовується, коли продукти дискретні (яблука, цукерки), а гранична корисність 

одного продукту не залежить від об'єму споживання інших продуктів. 

Наприклад, якщо додаткове «задоволення», доставлене споживанням додаткового 

шматка хліба, не залежить від того, скільки при цьому споживається молока, то в 

цьому випадку функцію корисності можна записати у вигляді таблиці Менгера. 

Для набору з двох продуктів X і Y таблиця Менгера (табл. 1) має вигляд: 

Таблиця 1 

Таблиця Менгера 

X Y 



  

MU1
x 

MU2
x 

........ 

MU1
y 

MU2
y 

........ 

Корисність набору, що складається з т одиниць продукту Y, рівна сумі 

перших n елементів першого стовпця, складеної з сумою перших m елементів 

другого стовпця: 

Umin = ( MU1
x +... + MUm

x) + (MU1
y... + MUn

y) (1.1) 

 

Приклад, Бюджет Федора складає 4 талери. Набір складається з яблук, груш, 

тортів і кексів. Яблуко і груша стоять по 1 талеру, а торт і кекс — по 2 талери. 

Граничні корисності цих продуктів вказані в таблиці Менгера (табл. 2). 

Знайдемо рівноважний набір. Помітимо, що з чотирьох продуктів відношення 

граничної корисності першої одиниці продукту до ціни більше у яблук (7/1 проти 

5/1,9/2 і 11/2). Тому в рівноважний набір треба включити яблуко. 

Уявимо, що Федір вже з'їв перше яблуко, і продовжимо наші міркування. 

Відношення граничної корисності наступного (другого по рахунку) яблука до 

ціни як і раніше перевершує відношення граничної корисності першої одиниці 

продукту до ціни для решти продуктів (ці продукти ще не споживали, тому ми 

розглядаємо граничну корисність їх перших одиниць — «найсмачніших»). 

 

Переваги Федора 

 Яблуко Груша Торт Кекс 

MU1 7 5 9 11 

MU2 6 4 9 7 

MU3 5 3 8 3 

MU4 4 2 7 2 

Цена 1 1 2 2 

 

Уявимо, що Федір з'їв і друге яблуко. Тепер найбільше відношення граничної 

корисності до ціни буде у кексу (11/2 проти 5/1, 5/1 і 9/2). Отже, рівноважний 

набір складається з двох яблук і одного кексу. Формально він записується так: (2; 

0; 0; 1). Максимальна корисність рівна (7 + 6) + 11 = 24. Будь-який інший набір 

вартістю 4 талери дасть меншу корисність (перевіртеце). 

 

Правила гри 

1. Є чотири продукти: гусак, качка, курка і фазан (розглядаються тварини, — як у 

К. Менгера). Кожний з птахів зображається карткою: 

* гусак — червоною; 

*качка — синьою; 

* курка — коричневою; 

* фазан — зеленою. 



  

2. Ціна гусака, качки і курки — $1, фазана — $2 (фазан — дичина, тому він 

дорожчий). 

3. Кожен студент розводить (або здобуває в лісі) птахів одного вигляду і продає 

(обмінює) їх на ринку. Кожен продавець виходить на ринок, маючи в своєму 

розпорядженні продукти вартістю $4 (бюджет споживача): 

* у продавця гусаків — 3 гуски і $ 1; 

* у продавця качок — 3 качки і $1; 

* у продавця курок — 3 курки і $1; 

* у продавця фазанів — 1 фазан і $2. 

4. Студентам видаються відповідні набори (птахи плюс долари). Роль долара у нас 

виконує монета радянський «п'ятак» (можна узяти будь-яку монету, що вийшла з 

обігу). 

5. Кожен продавець є і споживачем. Він одержує свою таблицю Менгера. 

Використовуючи її і враховуючи заданий бюджет споживача ($4), студент 

повинен визначити рівноважний набір продуктів і максимальну корисність. 

6. Кінцева мета споживача-продавця — одержати рівноважний набір в 

матеріальній формі (картка плюс гроші) і пред'явити його викладачу. Необхідно 

особливо підкреслити, що замість будь-якого птаха студент може пред'явити 

відповідну її вартості кількість доларів. Таким чином, роль долара в цій грі схожа 

на роль джокера в картах, який може «перетворитися» на будь-яку карту. 

Приклад.Рівноважний набір продавця складається з двох гусаків і двох курей. Він 

одержить максимум корисності, якщо пред'явить викладачу один з наступних 

наборів: 

* 2 гусака, 1 курка і $1; 

* 2 гусака і $2; 

* 2 курки і $2; 

* 1 гусак і $3 і т. д. 

7. Для того, щоб «добути» рівноважний набір, студент вимушений мінятися 

продуктами з іншими студентами. Звичайно успіху добиваються студенти, які 

голосно оголошують про те, які продукти їм потрібні і які продукти вони 

пропонують для обміну. Зрозуміло, що обміняти птаха на долар складніше, ніж 

долар на птаха. Це пов'язано з тим, що долар має більшу ліквідність, а тому він 

цінніший за гусака або курку. 

8. У грі особливо виділяється випадок, коли студент пред'являє викладачу $4. Цей 

студент — абсолютний переможець гри, тому що він добився складної мети, — 

одержав максимально можливий об'єм ліквідних засобів. Для цього, поза 

сумнівом, потрібен підприємницький талант. 

9. Бали присуджуються за наступними правилами: 

* п'ять балів.Пред'явлені $4; 

* чотири бали.Правильно визначені рівноважний набір і максимальна корисність, 

причому рівноважний набір пред'явлений викладачу (якщо крім птахів здаються 

долари, то необхідно пояснити, якого птаха «замінює» кожен долар); 

* три бали.Правильно визначені рівноважний набір і максимальна корисність, але 

студенту не вдалося зробити потрібний обмін і зданий набір не є рівноважним 



  

(продавець має економічні знання, але йому не вистачило підприємницьких 

здібностей); 

* два бали.Рівноважний набір визначений невірно, пред'явлений набір вартістю $4 

(продавцю не вистачає економічних знань, і він не продемонстрував 

підприємницького таланту); 

* один бал.Пред'явлений набір вартістю менше $4 (продавця обдурили партнери 

по операції, або товар, просто, вкрадений). 

10. Перемагає студент (студенти), що одержав найбільшу кількість балів. 

 

Підготовка гри 

1. Підготувати картки чотирьох кольорів і монети. Число карток кожного кольору 

повинне бути приблизно рівне числу студентів в групі. Число монет повинне на 

25 % перевершувати число студентів в групі. 

2. Підготувати картки з таблицями Менгера (по числу студентів групи). На 

кожній картці треба вказати, яких птахів продає даний споживач (табл. 3). 

3. Визначити рівноважний набір і максимальну корисність для кожної таблиці 

Менгера, враховуючи задані ціни продуктів і обмеження бюджету (табл. 4). 

4. Підготувати таблицю для реєстрації викладачем результатів гри (табл. 5). 

 

Порядок проведення гри 

1. Повторити поняття і теоретичні положення, необхідні для поведінки гри. 

Таблиця 3 

Переваги учасників гри 

1. Гусак 2. Гусак 3. Гусак 

Г К К Ф Г К К Ф Г К К Ф 

27 32 28 59 31 32 34 64 12 11 11 25 

26 31 28 58 31 32 33 64 11 10 10 24 

25 31 28 57 30 31 . 33 60 10 9 8 20 

24 29 28 56 30 29 30 56 10 7 5 15 

4. Качка 5. Качка 6. Качка 

Г К К Ф Г К К Ф Г К К Ф 

18 14 16 31 27 28 32 59 20 23 24 44 

17 13 16 30 26 28 31 58 19 22 20 40 

14 13 12 26 25 28 31 57 18 20 19 38 

10 11 9 20 24 20 29 56 18 16 15 34 

7. Курка 8. Курка 9. Курка 

Г К К Ф Г К К Ф Г К К Ф 

24 23 20 44 18 16 14 31 14 12 12 25 

20 22 19 40 17 16 13 30 13 10 12 22 

19 20 18 38 14 12 13 26 6 9 10 21 

15 16 18 34 10 9 11 20 6 8 8 15 

10. Фазан 11. Фазан  12. Фазан 

Г К К Ф Г К К Ф Г К К Ф 



  

17 16 17 30 16 16 17 30 14 16 17 30 

16 14 15 28 14 15 14 30 14 16 14 30 

12 13 15 26 13 14 14 28 13 15 12 29 

11 12 14 26 12 13 12 28 13 12 10 25 

2. Вирішити на дошці задачу на визначення рівноважного набору. 

3. Пояснити студентам мету і правила гри. 

4. Видати кожному студенту: 

* картку з таблицею Менгера, що задає індивідуальні споживацькі переваги; 

* картки, які замінюють в грі птахів: для продавців гусаків, качок і курей — три, 

для продавців фазанів — одну. Ці картки повинні відповідати виду птахів, 

вказаному над таблицею Менгера; 

* монети: для продавців гусаків, качок і курей — одну, для продавців фазанів — 

дві. 

Рівноважні набори учасників гри 

Варіант Набір Корисність 

 
Г К К Ф 

 
1 0 4 0 0 123 

2 0 1 3 0 132 

3 0 0 0 2 49 

4 2 0 2 0 67 

5 0 0 4 0 123 

6 0 1 1 1 91 

7 1 1 0 1 91 

8 2 2 0 0 67 

9 2 0 0 1 52 

10 2 1 1 0 66 

11 1 2 1 0 64 

12 0 3 1 0 64 

Таблиця 5 

Результати гри «Поведінка споживача» 

№ п/п Студент Варіант Здано набір Корисн. Опт. Бал 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Григор’єв 3 0, 0, 0, 2 49 + 4 

2 Петрова 7 1, 1, 0, 1 91 + 4 

3 Антонов 12 0, 3, 1, 0 64 + 4 

4 Сергєєва 5 0, 1, 3, 0 122 - 2 

5 Дмитрієв 2 Неопт. 91 + 3 

6 Борисов 1 2, 1, 1, 0 250 - 2 

7 Глібова 6 0, 1, 1, 1 91 + 4 

8 Іванова 8 2, 2, 0, 0 67 + 4 



  

9 Яковлєв 10 $4 $4 $4 5 

10 Маринин 4 Неопт. 67 + 3 

11 Алексєєва 11 3, 0, 0, 0 64 + 1 

12 Федоров 9 1, 1, 0, 1 4 - 2 

5. Надати студентам 20-30 хвилин, за які вони повинні встигнути: 

* визначити рівноважний набір і відповідні максимальні значення корисності; 

* обміняти «непотрібних» птахів на «потрібні» птахи або монети і одержати 

рівноважний (оптимальний) набір; 

* пред'явити викладачу рівноважний набір і повідомити йому значення 

максимальної корисності; або здати $4; або повідомити склад рівноважного 

набору і здати не рівноважний набір. Одночасно здати викладачу картки з 

таблицями Менгера. 

6. Підвести підсумки гри, використовуючи таблицю 4. Виставити студентам бали. 

Повідомити кожному студенту його рівноважний набір і максимальну корисність, 

використовуючи ту ж таблицю. Проаналізувати помилки, допущені при рішенні 

задачі рівноваги споживача і обміну продуктів. Оголосити переможця 

(переможців) гри. 

 

Ділова гра «Рівновага монополії» 

 

Цілі ділової гри 

1. Засвоїти поняття «індивідуальний попит», «ринковий попит», «монополія», 

«виручка», «витрати», «прибуток», «рівновага фірми», «рівноважна ціна». 

2. Усвідомити суть закону попиту. 

3. Вивчити механізм ціноутворення на монополізованому ринку. 

4. Набути елементарні навички виявлення переваг споживачів і рекламування 

товару. 

Поняття 

Індивідуальний попит— кількість товару, яку бажає і здатна придбати дана 

людина за деякий проміжок часу. 

Ринковий попит— сума значення індивідуального попиту всіх покупців даного 

товару. 

Закон попиту— убування об'єму попиту при збільшенні ціни. 

Монополія — єдиний продавець. 

Монополія-перекупник— монополія, яка купує товар за фіксованою ціною на 

одному ринку (ціна покупки), а продає його за довільною (монопольної) ціною на 

іншому ринку. 

Виручка— добуток ціни і об'єму продажів. 

Витрати монополіста-перекупника— твір ціни закупівлі і об'єму продажів. 

Прибуток — різниця виручки і витрат. 

Рівновага фірми— ситуація, коли її прибуток максимальний. 

Рівноважна ціна— ціна, яку повинен встановити монополіст, щоб максимізувати 

прибуток. 

 



  

Теорія 

Рівноважна ціна монополії-перекупника визначається сумою значень 

індивідуального попиту всіх покупців і ціною закупівлі. Розглянемо приклад. 

На ринку — два покупці і монополія. При цінах 30, 25 і 20 одиниць попит 

першого покупця рівний 1, 2 і 3, а попит другого покупця — відповідно 0,1 і 1. 

Ціна закупівлі рівна 9. Ринковий попит Q знайдемо, склавши функції 

індивідуального попиту Q1 і Q2. Загальні витрати ТС в даному випадку 

пропорційні об'єму продажів. Враховуючи це, запишемо дані в табл. 6 і 

виконаємо дії. 

Максимальний прибуток — 48 досягається при ціні 25. Це — рівноважна ціна. 

 

Таблиця 6 

Розрахунок рівноважної ціни монополії 

Р Q1 Q2 Q TR ТС П 

   Q1 + Q2 P x Q1 9 x Q TR-TC 

30 1 0 1 30 9 21 

25 2 1 3 75 27 48 

20 3 1 4 80 36 44 

 

Правила гри 

Декілька студентів (2-3 чол.) виступають в ролі монополії-перекупника (у 

кожного продавця свій унікальний товар). 

1. Решта студентів є покупцями. Кожен студент може пред'явити попит тільки на 

один товар. 

2. Фактично гра відбувається між студентами-«монополістами». Переможе 

монополіст, що одержав великий прибуток. Задача монополістів полягає у виборі 

і рекламуванні товару з метою формування високого ринкового попиту на нього. 

3. Монополіст встановлює ціну закупівлі товару, орієнтуючись на ціну, що 

склалася, на цей товар на реальному ринку. Ця ціна істотно впливає на прибуток 

монополіста. Якщо ціна закупівлі надмірно висока, то монополія може опинитися 

в збитку. Проте ціна закупівлі не повинна бути неправдоподібно низкою. Якщо 

ціна закупівлі рівна нулю, то ми говоримо, що монополіст «вкрав» товар. 

4. Монополіст повідомляє ціну закупівлі викладачу конфіденційно, оскільки вона 

не повинна впливати на формування індивідуального попиту покупців (це 

«комерційна таємниця»). 

5. Студенти-«покупці» беруть участь в грі, підтримуючи того або іншого 

продавця («голосуючи рублем»). Кожен покупець вибирає один товар і пред'являє 

на нього попит. 

6. Якщо покупець пред'являє попит, який не підкоряється закону попиту, то такий 

покупець дискваліфікується, а його заявка в грі не бере участь. Певний продавець 

позбавляється підтримки цього покупця. 

7. Процедурі заповнення таблиць індивідуального попиту передує дискусія в 

аудиторії про можливий діапазон зміни ціни кожного товару. Підсумком дискусії 



  

повинен стати набір можливих значень ціни кожного товару (4-5 значень), в який, 

на думку аудиторії, входять максимально і мінімально можливе значення ціни. 

8. У дискусії про діапазон ціни товару не бере участь його продавець, оскільки він 

зацікавлений в підвищенні ціни і встановленні вищої рівноважної ціни. 

9. Викладач в цій грі виконує організаційні функції і здійснює необхідні 

розрахунки на дошці (розрахунки можна доручити студенту). 

 

Підготовка гри 

1. Встановити кількість можливих значень ціни для кожного товару (у нас воно 

рівне 4). 

2. Підготувати «бланки» для запису індивідуального попиту (табл. 7). 

Порядок проведення гри 

1. Повторити поняття, необхідні для проведення гри. 

2. Пояснити студентам мету і правила гри. 

3. Серед активних студентів вибрати двох (або більш) чоловік, які виступатимуть 

в ролі продавців (бажано добровольців). Дати їм час на обдумування питання про 

те, який товар зараз в даній аудиторії матиме найбільший попит. 

 

Таблиця 7 

Бланк для пред'явлення індивідуального попиту 

П. І. П.  

товар  

№ ціна попит 

1   

2   

3   

4   

 

Примітка.Пропоновані для продажу товари повинні бути відносно недорогими: 

пиріжки, морозиво, авторучки і т. п. Для більшої визначеності поняття «недорогі» 

треба умовно припустити, що кожний з присутніх студентів має в своєму 

розпорядженні однакову невелику суму грошей (100-200 грн.). Це обмеження 

студенти-покупці повинні враховувати при пред'явленні індивідуального попиту. 

Передбачувані витрати покупця на той або інший товар при будь-якій ціні не 

повинні перевищувати даної суми. 

4. Запропонувати студентам-продавцям рекламувати свій товар перед аудиторією. 

5. Взяти у студентів-продавців значення цін покупки відповідних товарів, 

дотримуючи при цьому конфіденційність. 

Примітка. При подальшому обговоренні діапазону ціни може трапитися, що 

заявлена ціна закупівлі виявиться більше, ніж максимальна ціна діапазону. В 

цьому випадку прибуток продавця негативний при будь-якій ціні діапазону, 

тобто, продавець терпить фіаско як підприємець, оскільки він придбав товар за 

дуже високою ціною. 



  

6. Провести дискусію про можливий діапазон ціни кожного товару. Розбити цей 

діапазон на три рівні частини, набути 4 можливі значення ціни (округляти до 

цілих г). 

Приклад. Студенти-покупці зійшлися на тому, що ціна морозива «Холодок» може 

знаходитися в межах 12-20 грн. Величина діапазону складає 20 - 12 = 8 грн. 

Різниця між сусідніми цінами рівна 8 : 3 = 2,7 грн. (округлено — 3 грн.). Тоді 

можливі значення ціни будуть: 12, 15, 18 і 21 грн. 

7. Видати всім студентам «бланки» індивідуального попиту. 

8. Запропонувати студентам вибрати один товар і записати чотири значення 

індивідуального попиту, що відповідають встановленим раніше чотирьом 

можливим значенням ціни. Студент повинен прагнути дати максимально 

правдиву інформацію про попит, тобто вказати, скільки одиниць товару, 

сподобався він купив би за кожною ціною, якби раптом зараз в аудиторії йому 

стали продавати даний товар. При цьому необхідно враховувати дію закону 

попиту і обмеженість засобів покупця. Примітка. Продавцю заборонено вибирати 

свій товар, оскільки заявлений попит на нього, швидше за все, не буде 

об'єктивним, оскільки по умові гри продавець зацікавлений в максимізації 

сумарного попиту на свій товар. 

9. Зібрати заповнені бланки і розкласти їх на дві (або більш — по числу 

продавців) пачки. 

10. Не розглядати бланки, в яких порушений закон попиту. 

11. Виробити на дошці необхідні розрахунки для визначення рівноважної ціни 

першого товару і максимального прибутку першого продавця, заздалегідь 

«розсекретивши» ціну покупки. 

12. Виробити аналогічні розрахунки для визначення параметрів рівноваги другого 

монополіста. 

13. Визначити монополіста, прибуток якого максимальний. Він є переможцем гри. 

 

Приклад гри 

1. Початкові дані: 

* студентів — 6; 

* товарів — 2; 

* можливих цін — 4. 

2. Студент Іван — продавець бубликів. Ціна закупівлі бублика — 2 грн. 

3. Студент Олена — продавець дискет. Ціна закупівлі дискети — 10 грн. 

4. Можливі ціни бублика: 4, 6,8, 10 грн. 

5. Можливі ціни дискети: 8,11, 14, 17 грн. 

6. Попит на бублики пред'явили Катерина, Олена і Петро. Індивідуальний попит 

кожного покупця і необхідні розрахунки представлені в табл. 8. 

 

Таблиця 8 

Ринок бубликів: розрахунок рівноважної ціни 

Ціна Катерина Олена Петро Q TR ТС П 

4 3 1 6 10 40 20 20 



  

6 2 1 5 8 48 16 32 

8 1 0 4 5 40 10 30 

10 0 0 2 2 20 4 16 

* рівноважна ціна бублика — 6 грн.; 

* рівноважний об'єм продажів — 8 бубликів.; 

* рівноважний прибуток Івана — 32 грн. 

7. Попит на дискети пред'явили Іван, Надя і Миша. Значення попиту, представлені 

Мишей, не підкоряються закону попиту: при цінах 8, 11, 14 і 17 грн. вони рівні 

відповідно 0, 0, 5 і 0 штук. Тому заявка Миші не враховується. 

Індивідуальний попит Івана і Наді, а також необхідні розрахунки представлені в 

табл. 9: 

* рівноважна ціна дискети — 14 грн.; 

* рівноважний об'єм продажів — 1 дискета; 

* максимальний прибуток Олени — 4 грн. 

8. Прибуток у Івана більше, ніж у Олени (32 проти 4). Іван — переможець гри. 

 

Таблиця 9 

Ринок дискет: розрахунок рівноважної ціни 

Ціна Іван Надя Q TR ТС П 

8 3 2 5 40 50 -10 

11 1 2 3 33 30 3 

14 0 1 1 14 10 4 

17 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ПРАКТИЧНІ ТА СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

 

Семінарське заняття №1 

 

ТЕМА 1: Предмет і метод мікроекономіки 

 

Мета: з’ясувати особливості того об’єкта, який є предметом вивчення 

мікроекономіки як розділу економічної теорії, та специфіки методів пізнання, що 

використовуються в ній. 

 

План 

1. Мікроекономіка як складова частина економічної теорії.  

2. Обмеженість ресурсів і необхідність вибору. 

3. Предмет мікроекономіки. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на 

мікрорівні. 

4. Інструментарій мікроекономічного аналізу. 

5. Економічна політика на мікрорівні: сутність, структура, види. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що вивчає мікроекономіка?  

2. Який взаємозв'язок між мікро- і макроекономікою?  

3. Сформулюйте основну задачу мікроекономіки.  

4. Які фактори зумовлюють вибір суб'єкта мікроекономіки? 

5. У чому полягає проблема вибору для економічної системи?  

6. У чому розходження позитивних і нормативних тверджень? 

7. Які фактори впливають на розширення виробничих можливостей?  

8. Назвіть метод, за допомогою якого гіпотеза перевіряється реальними 

економічними фактами.  

 

Дискусійні питання 

1. Роль держави на мікрорівні. 

2. Чим визначається динаміка рідкісності ресурсів?  

 

Основні поняття теми: 

Економіка, мікроекономіка, макроекономіка, метод економічної теорії, 

обмеженіясть ресурсів, мікроекономічні моделі, економічні змінні, ринок, 

домогосподарства, фірма, фактори виробництва, ресурси виробництва, 

праця, капітал, підприємницькі здібності. 

 

 

 

 



  

 

 

 

Семінарське заняття №2 

 

ТЕМА 2: Теорія граничної корисності та поведінки споживача 

 

Мета: з’ясувати основні положення теорії споживацького вибору, тобто дати 

наукові пояснення тому, як споживач витрачає свій доход для максимізації 

задоволення. 

План 

1. Корисність в економічній теорії: поняття, проблеми виміру.  

2. Сукупна та гранична корисність. Закони Госсена. 

3. Бюджетні обмеження і можливості споживання. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому зміст і призначення теорії споживчої поведінки? 

2. У чому зміст першого і другого законів Госсена?  

3. У чому зміст парадокса води й алмазів?  

4. Чому споживачі не завжди поводяться раціонально?  

5. Як корисність блага пов'язана з його рідкістю?  

6. За яких умов споживчий вибір вважається раціональним.  

7. У чому полягає різниця між граничною та загальною корисністю?  

8. На якому припущенні ґрунтується кількісна теорія корисності?  

9. Як розраховується показник граничної корисності?  

10. Споживання набору благ в кардиналістській теорії. 

 

Дискусійні питання 

1. Корисність в економічній теорії і проблеми її виміру. 

2. Система переваг споживача та її основні елементи: ранжування 

альтернатив; транзитивність переваг; не насиченість благами; взаємозамінність 

благ. 

Основні поняття теми: 

Корисність блага, гранична корисність, кардиналістський підхід, 

ординалістський підхід,  крива байдужості,  зона заміщення,  гранична норма 

заміщення,  ефект заміщення,  ефект доходу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Семінарське заняття №3 

 

ТЕМА 3: Ординалістська теорія поведінки споживача 

 

Мета: з’ясувати основні положення ординалістської теорії поведінки 

споживача, дати пояснення вирішенню проблеми максимізації корисності від 

споживання товарів або послуг при заданих цінах і відомому рівні доходу. 

 

План 

1. Криві байдужості. Карта байдужості.  

2. Бюджетне обмеження і можливості споживача.  

3. Рівновага (оптимум) споживача з точки зору ординалістської теорії 

поведінки споживача. 

 

Питання для самоконтролю: 

 1. Чи можуть перетинатися криві байдужності?  

2. Що відображає бюджетна лінія?  

3. Чи вважаєте ви правильним наступне твердження: крива попиту показує 

загальну корисність для споживача за тієї чи іншої ціни?  

4. Деякий споживач віддає перевагу пепсі-колі спрайту. Намалюйте криві 

байдужності, що відображають переваги даного споживача.  

5. Які характерні властивості кривих байдужості ви знаєте?  

6. Чи може зона ефективного заміщення дорівнювати нулю?  

7. Чим визначаються конфігурація та місце розташування кривих байдужості? 

8. До яких наслідків призведе одночасна та пропорційна зміна ціни благ, що 

входять до споживчого набору?  

 

Дискусійні питання 

1.  Які основні способи розрахунку MRS? 

2. Що відображає внутрішня рівновага? 

 

Основні поняття теми: 

Уподобання споживача, споживацький вибір, транзитивність потреб 

споживача, ординалістський підхід вибору споживача,  криві байдужості,  

бюджетні обмеження 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Семінарське заняття №4 

 

ТЕМА 4: Аналіз поведінки споживача 

 

Мета: з’ясувати зміни оптимуму споживача при зміні ціни товару і його доходу. 

 

План 

1. Реакція споживача на зміни доходу та ціни.  

2. Фактори впливу на вибір споживача.  

3. Ефект доходу і ефект заміщення. 

4. Парадокс Гіффена. 

 

Питання для самоконтролю: 

1.У чому складається взаємозв'язок між ефектом доходу й ефектом заміщення? 

2. Які правила поведінки споживача носять абсолютний характер, а які – 

відносний, тимчасовий?  

3. Що таке товари Гіффена, Веблена?  

4. Як змінюється "надлишок споживача" в результаті введення податків та 

дотацій на товари?  

5. Чому ефект заміни завжди від’ємний?  

6. Як будується крива Е. Енгеля?  

7. Як будується лінія індивідуального попиту, виходячи з ординалістської 

теорії поведінки споживача?  

8. Як утворюється "надлишок споживача"?  

9. Поясніть вплив податків на "надлишок споживача". 

 

Дискусійні питання 

1. Приріст "надлишку споживача" як показник зміни його добробуту.  

2. Парадокс Гіффена. 

 

Основні поняття теми: 

Крива «дохід-споживання», крива Енгеля, нормальні блага та блага нижчої 

споживчої цінності, крива «ціна-споживання», крива індивідуального попиту, 

звичайніі блага та блага Гіффена, ефект заміщення та ефект доходу, ефект 

за Слуцьким та Хіксом.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Семінарське заняття №5 

 

ТЕМА 5: Попит, пропозиція, їх взаємовідносини 

 

Мета: з’ясувати особливості попиту та пропозиції, еластичності і 

нееластичності попиту та пропозиції, вивчити закони попиту та пропозиції. 

 

План 

 

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

Цінові і нецінові детермінанти попиту.  

2. Ринкова рівновага: механізм встановлення, умови формування та шляхи 

досягнення.  

3. Еластичність попиту та пропозиції, фактори, які на них впливають. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що лежить в основі формування попиту покупців на будь-який товар?  

2. Чому крива попиту є низхідною?  

3. Чим відрізняється рух по кривій від зрушення кривої попиту?  

4. Чи існує виключення з закону попиту і який характер вони носять?  

5. Чи можуть якісні товари бути одночасно товарами Гіффена?  

6. Що відбудеться з кривою пропозиції автомобілів, якщо зросте ціна на 

бензин? 

7.У чому полягає економічний зміст зворотного нахилу кривої пропозиції?  

8.У чому полягає зміст стабільної рівноваги?  

9.В яких випадках підвищення ринкових цін може бути корисним?  

10.В яких випадках ринкова рівновага може бути неефективною?  

11. Чому при нееластичному попиті виторг від продажу зростає при 

підвищенні ціни?  

 

Питання для обговорення 

1. Поясніть, чому наявність товарів-замінників впливає на еластичність 

попиту?  

2. Охарактеризуйте ступінь еластичності пропозиції золота на світовому 

ринку. 
 

Основні поняття теми: 

Попит, обсяг (величина) попиту,  закон попиту, обсяг (величина) пропозиції (QS),  

закон пропозиції,  рівноважна функція цін,  верхній рівень цін, нижній рівень ціни,  

еластичність попиту за ціною,  еластичний попит, нееластичний попит, 



  

одинична еластичність,  еластичність попиту за доходом, перехресна 

еластичність,  еластичність пропозиції . 

 

 

Семінарське заняття №6 

 

ТЕМА 6: Мікроекономічна модель підприємства 

 

Мета: розглянувши поведінку споживачів і закономірності формування 

ринкового попиту на готову продукцію, ми переходимо до дослідження поведінки 

фірм–виробників і формування ринкового пропонування.  

 

План 

 

1. Підприємство як суб’єкт економічних відносин на мікрорівні.  

2. Сукупний, середній та граничний продукт. 

3. Виробничий процес та його оптимізація. 

4. Виробнича функція: поняття, параметри, види. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке фактори виробництва?  

2. Які цілі та обмеження існують при споживанні факторів виробництва?  

3. Чи можна у процесі виробництва замінити один фактор виробництва на 

інший?  

4. Що таке виробнича функція?  

5. Чим відрізняються виробничі функції у короткостроковому та 

довгостроковому періодах?  

6. Як в теорії граничної продуктивності визначається попит на ресурси?  

7. Чи залежить попит на ресурс від продуктивності цього ресурсу?  

8. Чому у короткочасному періоді граничний продукт праці спочатку зростає, а 

потім знижується?  

9. Як пов’язані між собою сукупний, середній та граничний продукти?  

 

Питання для обговорення 

1. Яким чином впливає технологія на споживання факторів виробництва? 

 

Основні поняття теми: 

Фірма, мета фірми, виробнича функція, прибуток, фактори виробництва, 

функція Кобба-Дугласа, економічні витрати, зовнішні витрати, внутрішні 

витрати  

 

 

 

 

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyOC6NcWiSbgRzP7XE7vi1ZIvx8KLiG8u-Ie96gku56AwXE1ku5FrpJOohqkreCXqVe*wSbd4mDK1MFsfhyBUyv7RA671v2Lixaouj2DvvcrfaJke7W0S6Gerxejc83Uy8Za-6QKd-wfgm7EgRgjy2UlQhbkFKOJv5xmxP8cdkBZ57ey2qe3lt0CZhcii6hL1X4BfZlsZSuLz4hBK46AIjVxEZMpm8VlB6GDZVcI26OzDCE0OLcRMKzwER*0Y8B6Do6jTBft7tAjQ4S5ucN1XEi7EPsooqvmSxklvQik8s7Clo5BuGJy50iCGiozQhwW4NsZ1GdnTFZI87oDEQwbMAsnBrDf-cahX1KKr2bbT0HjCXjT*l-BEdInJtbnRm5H4usLoVb5Ks4PagW*1UDHkKheSpUn*V0pakwAi7EN0suo3lVMfhBKVo5R-eG4oDcaPv787gyX6C8oo-hl7KS74MgTb1hwi8kvMNQhK3oCg0a*3ipxpGdTgqrjmA*feYBmPicoC0Yg


  

 

 

 

 

Семінарське заняття №7 

 

ТЕМА 7: Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника 

 

Мета: з’ясувати процес виробництва як процес перетворення вхідного потоку 

факторів (ресурсів, витрат) на вихідний потік — готову продукцію з 

використанням певної технології виробництва за допомогою виробничої функції.  

 

План 

 

1. Поняття та структура факторів виробництва. 

2. Ізокванта та ізокоста: суть, графічне та алгебраїчне зображення.  

3. Ефект масштабу та його вплив на визначення оптимального розміру 

підприємства. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Чи завжди підприємство використовує критерій максимізації прибутку у 

своїй діяльності?  

2. Чи можлива загальна оптимальна комбінація ресурсів для всіх підприємств? 

3. Поясніть, чому рівновага виробника досягається у точці дотику ізокости та 

ізокванти.  

4. Що таке гранична норма технологічного заміщення ресурсу та яке 

практичне значення вона має для діяльності фірми?  

5. Чим визначаються межі технологічної субституції праці капіталом?  

6. Що таке економія від масштабу та чому вона існує?  

7. Чи можлива тривалий час постійна економія від масштабу?  

8. Як можливо за допомогою графічного зображення ізокванти визначити існує 

позитивний чи негативний ефект від масштабу?  

9. Які галузі сфери послуг чи промисловості мають зазвичай більший ефект від 

масштабу? Чому?  

10. Що таке мінімальний ефективний розмір підприємства та як він впливає на 

ринкову структуру галузі? 

 

Питання для обговорення 

1. Мотивація поведінки підприємства. 

2. Показники заміщення та доповнюваності факторів виробництва. 

 

Основні поняття теми: 

Частинна варіація факторів виробництва, ізоквантна варіація факторів 

виробництва, віддача від масштабу, оптимум виробництва, сукупний 

продукт, середній продукт, граничний продукт  



  

 

 

 

 

Семінарське заняття №8 

 

ТЕМА 8: Витрати виробництва 

 

Мета: з’ясувати теоретично та емпірично проблему удосконалення складу 

калькуляційних статей витрат при обчисленні собівартості продукції. 

 

План 

 

1. Економічний і бухгалтерський підхід до визначення витрат виробництва. 

2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді: види, графічне 

зображення, практичне значення. 

3. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Ефект масштабу. 

Пропозиція галузі. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке економічні витрати? Які види витрат ви знаєте?  

2.У чому різниця між зовнішніми і внутрішніми витратами?  

3. Як змінюються змінні витрати при розширенні виробництва?  

4. Будь-яка фірма прагне лише до максимізації свого прибутку. Чи це вірно ?  

5. Які критерії лежать в основі розмежування короткострокового і 

довгострокового періодів?  

6. Які критерії лежать в основі розмежування умовно-змінних та умовно-

постійних витрат?  

7. Як розуміти тезу: зниження витрат пов'язане з додатковими витратами? Яку 

роль у цьому відіграє НТП?  

8.У чому суть альтернативних витрат?  

9. Як можна визначити мінімально ефективний розмір підприємства?  

10. Чому крива середніх змінних витрат має U-образну форму, а крива середніх 

постійних витрат нахилена вниз? 

 

Питання для обговорення 

1. Зв’язок між короткостроковими й довгостроковими витратами. 

2. Вибір комбінації виробничих факторів за критерієм мінімізації витрат. 

 

Основні поняття теми: 

Економічні витрати, бухгалтерські витрати, постійні витрати, загальні 

витрати, змінні витрати, середні витрати  

 

 

 



  

 

 

 

 

Семінарське заняття №9 

 

ТЕМА 9: Ринок досконалої конкуренції 

 

Мета: з’ясувати особливості ринку досконалої конкуренції, зрозуміти поняття 

ринкової ціни і надлишку виробника. 

 

План 

1. Поняття досконалої конкуренції. Ринковий попит на продукцію конкурентної 

фірми. 

2. Поведінка конкурентної фірми в короткостроковому та довгостроковому 

періодах.  

3. Визначення ефективності ринку досконалої конкуренції. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які риси властиві ринкові досконалої конкуренції?  

2. Чи можливо, щоб в умовах досконалої конкуренції ціна товару перевищувала 

величину граничного доходу? 

3.У якому випадку фірма, яка діє в умовах досконалої конкуренції, повинна 

припинити виробництво?  

4. Чи може фірма, яка діє в умовах досконалої конкуренції і перебуває в рівновазі 

в довгостроковому періоді, мати прибуток?  

5. Чому крива граничного доходу конкурентної фірми МR збігається з лінією ціни 

Р и має горизонтальний вигляд?  

6. Розповісти, за яких умов конкурентна фірма досягає рівноваги.  

7. Чи можуть конкурентні фірми розвиватися, якщо вони одержують у 

довгостроковому періоді нульові прибутки?  

8. При якому обсязі випуску конкурентна фірма досягне оптимального масштабу 

в довгостроковому періоді?  

9. Чи є досконало конкурентна рівновага ефективною? 

 

Питання для обговорення 

1. Які методи ціноутворення використовуються на ринку досконалої 

конкуренції? 

 

Основні поняття теми: 

Ринкова ціна, граничний виторг, оптимальний випуск виробництва, 

економічний прибуток, досконала конкуренція, короткострокова крива 

пропонування, виробничий надлишок 

 

 



  

 

 

 

 

Семінарське заняття №10 

 

ТЕМА 10: Монопольний ринок  

 

Мета: дослідивши закономірності функціонування ринку досконалої конкуренції, 

навчитися аналізу ринків недосконалої конкуренції, на яких або покупці, або 

продавці у своїх рішеннях враховують власну здатність впливати на ринкову ціну.  

 

План 

1. Характерні риси ринку чистої монополії. Види монополій.  

2. Крива попиту монополіста. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. 

3. Монополія і монопольна влада. Цінова дискримінація: поняття, умови та види. 

4. Переваги та недоліки монополій. Ефективність монополістичного ринку. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які бар’єри для вступу в галузь існують на монопольному ринку?  

2. Чому не існує кривої пропозиції монополіста?  

3. У яких випадках монополії використовують цінову дискримінацію?  

4. Чому монополіст не може призначити будь-яку ціну та виробити будь-яку 

кількість товару, якщо забажає?  

5. Які методи ціноутворення можливо розглядати як найбільш ефективні з точки 

зору монополіста?  

6. Що являє собою монопольна влада?  

7. Що таке природна монополія і чому деякі види монополій дозволяються 

урядом? 8. Чи можна назвати картель чистою монополією?  

9. Чим відрізняються економічна та адміністративна монополії?  

10. Чи завжди результатом існування монополії є більш високі ціни та більш 

низький обсяг виробництва у порівнянні з чистою конкуренцією?  

11. Хто виграє, а хто програє в результаті встановлення монополії? 

 

Питання для обговорення 

1. Особливості визначення монопольної ціни і об’єму виробництва. 

2. Цінова дискримінація. 

 

Основні поняття теми: 

Монополія, бар’єри входження на ринок, фірма-монополіст, монопольна ціна, 

безповоротні витрати суспільства, монопольна влада, цінова дискримінація, 

індекс Лернера 

 

 

 



  

 

 

 

 

Семінарське заняття №11 

 

ТЕМА 11: Олігополія та монополістична конкуренція  

 

Мета: визначення ринкових структур, які займають проміжне положення між 

досконалою конкуренцією і монополією 

 

План 

 

1. Олігополістичий ринок: його ознаки та особливості. Види олігополій.  

2. Поведінка фірм на олігополістичному ринку. Цінові війни.  

3. Ринок монополістичної конкуренції, його характеристики. Поняття 

диференціації продукту.  

4. Особливості нецінової конкуренції на олігополістичному ринку та ринку 

монополістичної конкуренції. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Чому в олігополістичних фірм є стимули для змови?  

2. Чому нецінова конкуренція найчастіше зустрічається в олігополістичних 

галузях економіки?  

3. Які умови існування лідерства у цінах та цінової дискримінації на 

олігополістичному ринку? 

4. Як можливо оцінити ефективність ринкового обміну в умовах олігополістичної 

взаємозалежності?  

5. Що спільного і які відмінності є між монополістичною конкуренцією й 

олігополією?  

6. Як виглядає крива попиту для фірми, що діє в умовах монополістичної 

конкуренції?  

7. На ринках яких товарів переважає монополістична конкуренція?  

8. Які існують умови довгострокової рівноваги на ринку монополістичної 

конкуренції?  

9. Чи є монополістична конкуренція обмеженням конкуренції?  

10. Чому цінова конкуренція малоефективна в умовах ринків з диференціацією 

продуктів?  

11. Чи може фірма при монополістичній конкуренції зазнавати збитків у 

короткостроковому періоді?  

12. Чи обмежують розвиток виробництва високі витрати на рекламу? 

 

Питання для обговорення 

1. Особливості ціноутворення: жорсткість цін, лідерство у ціноутворенні. 

 



  

Основні поняття теми: 

Монополія, монополістична конкуренція, короткострокові витрати 

виробництва, олігополія, моделі рівноваги олігополії, олігополістичне 

ціноутворення 

Семінарське заняття №12 

 

ТЕМА 12: Ринок факторів виробництва 

 

Мета: з’ясувати поняття ринку факторів виробництва, які мають різну 

структуру: досконало конкурентні ринки, а також ринки з монопольною та 

монопсонічною владою. 

 

План 

 

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

рівновага. 

2. Попит та пропозиція праці, визначення її ціни. 

3. Капітал, як ресурс тривалого використання. 

4. Земля, як фактор виробництва. Рента, ціна землі. 

5. Підприємницькі здібності, їх характеристика, як фактора виробництва. 

6. Концепції прибутку. Основні функції та види прибутку. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Як впливають ринки виробничих ресурсів на рішення питань про те, що, як і 

для кого виробляти?  

2. Внаслідок яких причин крива попиту на виробничі ресурси зміститися вправо 

вгору; вліво вниз?  

3. Як впливають мінімізаційно-максимізаційні цілі фірми на зміну її попиту на 

виробничі ресурси?  

4. Чим визначається величина граничного продукту і, яке співвідношення між 

середнім і граничним продуктом?  

5. У чому особливості праці, в порівнянні з іншими факторами виробництва?  

6. У чому полягають розходження між капіталом і інвестиціями?  

7. Чому пропозиція землі абсолютно нееластична для будь-якого потенційного 

покупця?  

8. Що таке ціна землі і, як визначається її величина?  

9. Які основні форми здійснення підприємницької діяльності?  

10. Що таке економічний прибуток і чи завжди фірма його одержує?  

 

Питання для обговорення 

1. Які основні проблеми розвитку підприємництва в Україні? 

 

 

Основні поняття теми: 



  

Ціна рівноваги, вільна конкуренція, домогосподарство, недосконала 

конкуренція, праця, технологія, земля, капітал 

 

 

 

Семінарське заняття №13 

 

ТЕМА 13: Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту 

 

Мета: з’ясувати, що економічна рівновага є центральною проблемою суспільного 

виробництва, так як впливає на збалансованість і пропорційність економічних 

процесів: виробництва і споживання, пропозиції та попиту, виробничих затрат і 

результатів, матеріально-речових і фінансових потоків. 

 

План 

1. Загальна економічна рівновага, її види.  

2. Ефективність виробництва, випуску, обміну.  

3. Добробут: сутність, критерії, показники.  

4. Перерозподіл доходу. Крива Лоренца.  

 

Питання для самоконтролю: 

1. Як в умовах ринкової економіки вирішується дилема ефективність-

справедливість? 

2. Які існують втрати ефективності від існування монополій?  

3. Який взаємозв’язок між ефективністю виробництва та ефективністю випуску?  

4. Що таке ефект зворотного зв’язку в аналізі загальної рівноваги?  

5. У чому суть часткової рівноваги?  

6. Чи може бути вигідним обмін в умовах коли трансакційні витрати не нульові?  

7. Що таке крива контрактів?  

8. Яке практичне значення кривої можливих корисностей?  

9. Які основні критерії оцінки добробуту?  

 

Питання для обговорення 

1. Як впливає на суспільний добробут країни до системи міжнародної торгівлі? 

 

Основні поняття теми: 

Часткова рівновага, загальна рівновага, ефект зворотного зв'язку, зовнішні 

ефекти, приватний товар, громадський товар, закон Вальраса, теорема 

Коуза–Стіглера 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Семінарське заняття №14 

 

ТЕМА 13: Інституціональні аспекти ринкового господарства 

 

Мета: з’ясувати вплив інституціональних аспектів на ефективність дії 

ринкового механізму у сучасному суспільстві. 

 

План 

1. Економічні інститути та їх роль у ринковій економіці.  

2. Суспільні блага: їх види та особливості.  

3. Забезпечення суспільними благами: можливості ринку та держави.  

 

Питання для самоконтролю: 

1. Для чого потрібна специфікація прав власності?  

2. Чи припускає теорема Коуза необхідність корегуючих податків?  

3. Чи дозволяє втручання держави у ринкову діяльність знизити трансакційні 

витрати?  

4. Які специфічні види трансакційних витрат існували у соціалістичних країнах?  

5. Зменшуються чи збільшуються трансакційні витрати у міру розвитку 

суспільства?  

6. Коли зовнішні ефекти потребують втручання держави та коли таке втручання 

не потрібне?  

7. Яким чином можливо зменшити негативні екстерналії?  

8. Чи може бути економічне благо суспільним. За яких умов?  

9. Які властивості повинно мати чисте суспільне благо?  

10. Чим відрізняється попит на економічні та суспільні блага?  

 

Питання для обговорення 

1. Які види екстерналій існують?  

2. Хто такий "фрірайдер"? 

 

Основні поняття теми: 

Економічна система змішаного типу,  інфраструктура, фірма, загальні 

ресурси, специфічні ресурси, інтерспецифічні ресурси, трансакційні витрати, 

інститути 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМАМИ 

 

Змістовий модуль 1. 

Теорія взаємодії виробника та споживача 

 

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача 

Задача. Споживач споживає чай та цукор. Він зазвичай кладе по дві ложки 

цукру в склянку чаю.  

Завдання:  

Першій рівень. 1) Нехай дохід споживача дорівнює 4 $, ціна ложки цукру 

дорівнює 0,05 $, а ціна склянки чаю дорівнює 0,15 $. Скільки чаю та цукру буде 

купувати споживач? 2) Нехай ціна ложки цукру стала 0,1 $, а склянки чаю стала 

0,05 $. Скільки чаю та цукру буде купувати споживач у цьому випадку?  

Другий рівень. 3) Накресліть криву байдужості споживача, прокоментуйте її 

вигляд.  

Третій рівень. 4) Проаналізуйте результати розв’язку задачі, отримані 

аналітичним та графічним способами. Зробіть висновки відносно раціональності 

поведінки споживача. 

 

Задача.Микола витрачає протягом місяця 120 грн. на придбання цигарок (5 

грн./пачка) та молока (2 грн./літр). 

Завдання:  

Першій рівень. 1) Побудуйте Ваше бюджетне обмеження, визначте нахил 

бюджетної лінії. 

Другий рівень. 2) За пропозицією міністерства охорони здоров’я ціни на 

цигарки підвищили до 10 грн. Яку кількість товарів зможете споживати Микола? 

Третій рівень. 3) Підвищення ціни на цигарки було розкритиковане 

Верховною Радою, і уряд прийняв рішення надати субвенції виробникам молока: 

50% ціни молока держава бере на себе. Які можливості споживання стоять перед 

Миколою? 4) Мер Києва вирішив стимулювати людей купувати молоко: при 

купівлі більше 8 літрів молока, 2 літри отримують безкоштовно. Який вплив має 

це рішення? Проілюструйте його графічно. 

 

Задача. Телефонна компанія “Мобільний – для студентів” пропонує такий 

тариф: перші 50 хвилин – безкоштовно, наступні 100 хвилин – 0,25 грн. За 

хвилину, усі наступні хвилини коштують 0,50 грн. кожна. 

Завдання:  

Першій рівень. 1) Побудуйте графічно бюджетне обмеження, якщо на 

телефон та всі інші товари у Вас є всього 400 грн. 



  

Другий рівень. 2) Як зміниться графік при зменшенні тарифів на всі 

хвилини після 150-ї до 0,25 грн.? 

 

Задача. Сергій після занять ходить до кафе відпочивати. Кожного разу він 

споживає одну пляшку пива (10 грн.) та 2 пакети солоних горішків (5 грн./пакет) і 

витрачає, як правило, 150 грн. 

Завдання:  

Першій рівень. 1) Намалюйте криві байдужості Сергія. Чому дорівнює 

гранична норма заміщення цих товарів? До якого типу відносяться переваги 

Сергія? 

Другий рівень. 2) Визначте оптимальний план споживання для Сергія. 

Скільки витрачає Сергій? 

 

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини 

Задача. Попит та пропозиція на сніданки в студентській їдальні описуються 

рівняннями: Qd = 2400 – 100Р; Qs = 1000 + 250Р.  

Завдання:  

Першій рівень. 1) Знайдіть рівноважні (оптимальні) обсяг та ціну сніданків. 

2) Накресліть графічну модель, що відображає результат.  

Другий рівень. 3) Оцініть наслідки у випадку встановлення адміністрацією 

студентської столової ціни, що дорівнює 3 грн. 4) Накресліть графічну модель, що 

відображає ситуацію після встановлення нової ціни.  

Третій рівень. 5) Проаналізуйте результати розв’язку задачі, отримані 

аналітичним та графічним способами. 

 

Задача. Функція корисності індивіда U = (x + 4) × ( y + 5) , його бюджет I = 

64, а ціни товарів Рх = 1, Ру = 1,5. 

Завдання:  

Першій рівень. 1) Визначте оптимальне споживання для індивіда та 

запишіть рівняння кривої байдужості, на якій він знаходиться у стані рівноваги. 

Другий рівень. 2)  Визначте перехресну еластичність попиту на товар Y у 

стані рівноваги. 

Третій рівень. 3) Припустимо, що ціна товару Y зросла до 2 грн. Визначте 

перехресну еластичність попиту на товар X після досягнення нової рівноваги. 

 

Задача. Існують наступні співвідношення між ціною товару А та 

величиною його пропозиції: 

Ціна 1 2 3 4 

Пропозиція 1 2,5 3,8 5 

Завдання:  

Першій рівень. 1) В якому інтервалі цін еластичність пропозиції цього 

товару буде більше 1-ці, а в якому - менше? 

Другий рівень. 2) Цінова еластичність пропозиції товару Б при ціні в 100 

грошових одиниць така ж, як і еластичність пропозиції товару А на інтервалі між 

1 та 3 грошовими одиницями. Якщо в початковий момент часу пропозиція товару 



  

Б складала 400 одиниць та при невеликій зміні ціни еластичність не змінюється, 

то скільки одиниць товару Б буде продано при збільшені його ціни на 5 грошових 

одиниць? 

 

 

 

Змістовий модуль 2. 

Теорія ринкових структур 

Тема 8. Витрати виробництва 

 

Задача. Виробництво однієї тони бетону вимагає 800 кг цементу та 200 л 

води.  

Завдання: 

Першій рівень. 1) Покажіть залежність між товарами через виробничу 

функцію. 

Другий рівень. 2) Намалюйте ізокванти для виробництва 4 та 8 тон бетону. 

Третій рівень. 3) Намалюйте часткову виробничу функцію та граничну 

виробничу функцію для фактору вода, якщо у розпорядженні є 1,6 т цементу. 

 

Задача. Підприємець Товстенко орендує маленький ресторан швидкого 

обслуговування за 10 000 грн. Для обслуговування клієнтів він наймає робітників 

за платню 100 грн. Продаж їжі y (у тис. порцій) відбувається згідно виробничої 

функції y = L 0,5 . 

Завдання: 

Першій рівень. 1) Побудуйте функцію загальних витрат. 

Другий рівень. 2) Підрахуйте середні витрати. При якому об'ємі продажів 

середні витрати будуть мінімальними? 

Третій рівень. 3) Підрахуйте граничні витрати. 4) Намалюйте граничні та 

середні витрати на одній діаграмі. Визначте точку перетину цих кривих і поясніть 

результат? 

 

Задача . Фірма випускає футболки, використовуючи ручну працю L та 

обладнання K. Виробнича функція має вигляд y = KL.  

Завдання: 

Першій рівень. 1) Визначте всі комбінації залучення факторів, щоб 

виробити 100 футболок. 

Другий рівень. 2) Фірма сплачує робітникам плату w = 4, використання 

обладнання коштує r = 1. В якій кількості може фірма споживати фактори 

виробництва при загальних витратах C = 60? Намалюйте відповідні ізокости. 

Третій рівень. 3) При якій комбінації факторів мінімізуються витрати при 

виробництві 100 футболок? 4) Яким буде максимальний рівень виробництва при 

максимальних витратах C = 40 ? 5) Як зміниться ця комбінація, якщо заробітна 

плата впаде доw = 1? 

 

Тема 10. Монопольний ринок 



  

Задача. Припустимо, що фірма повністю монополізувала виробництво 

мікросхем. Наступна інформація відображає показники її діяльності:  

граничний дохід = 100 - 2Q; валовий дохід = 100Q - Q2; граничні витрати = 

10+Q, де Q- обсяг випуску мікросхем.  

Завдання:  

Першій рівень. 1) Обґрунтуйте, яка кількість мікросхем буде продана та за 

якою ціною, якщо фірма функціонує як проста монополія.  

Другий рівень. 2) Розрахуйте ці ж показники для фірми, що функціонує в 

умовах досконалої конкуренції.  

Третій рівень. 3) Порівняйте отримані результати і зробіть висновки щодо 

наслідків монополізації виробництва. 

 

Задача. Корпорація Феррарі – ексклюзивний постачальник спортивних 

машин – продає нову модель за $80000. Цінова еластичність попиту складає -5. 

У корпорації з'явилась можливість продавати машини у Китаї, але 

дослідження показують, що для цього необхідно зменшити ціну щонайменше на 

15% (вважати, що арбітраж неможливий). 

Завдання:  

Першій рівень. 1)Нехай не існує обмежень на випуск машин з постійними 

граничними витратами. Чи повинна корпорація використовувати цінову 

дискримінацію? 

Другий рівень. 2)  Нехай Феррарі не може виробляти більше машин, ніж 

зараз. Чи повинна корпорація продавати частину машин у Китаї? 

 

Задача. Продаючи котеджі за ціною 120 тис. грн. фірма монополіст 

максимізує свій прибуток. Якщо цінова еластичність попиту дорівнює -1,5, то 

чому будуть дорівнювати граничні витрати і граничний доход? 

 

Задача. Монополіст може продати 10 одиниць продукції за ціною 100 грн. 

за одиницю, але продаж 11-ї одиниці товару викликає зниження ціни до 99,5 грн. 

Чому буде дорівнювати граничний доход при зміні виробництва? 

 

Задача. На ринку діє 2 покупці та монополія. При цінах 10, 20, 30 попит 

першого покупця дорівнює 5, 3 і 1, а попит другого – відповідно 2, 2 і 2. 

Постійні витрати монополії дорівнюють 5, а граничні витрати дорівнюють 

3. Знайти максимальний прибуток монополії. 

 

Задача. Цінова еластичність попиту на авіаквитки для дорослих -2, для 

дітей -4. Ціни на білети максимізують прибуток авіакомпанії-монополіста. 

Знайти ціну дорослого та дитячого квитків, якщо граничні витрати 

авіакомпанії дорівнюють $60. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1. Якими двома основними причинами можна пояснити існування економічних проблем? 

а) впливом держави на економіку та зростанням населення Землі; 

б) забрудненням навколишнього середовища та існуванням транснаціональних корпорацій; 

в) наявністю безробіття та інфляції; 

г) необмеженістю бажань людей та обмеженістю ресурсів.  

2. Сукупна корисність зростає, якщо гранична корисність: 

а) зростає; 

б) спадає; 

в) зростає або спадає, але залишається додатною; 

г) є від’ємною величиною. 

3. Якщо гранична норма заміни блага Б благом А знизилася, то відношення ціни блага А до ціни 

блага Б за оптимального рішення для даного споживача: 

а) збільшиться; 

б) зменшиться; 

в) залишиться незмінним; 

г) інформації недостатньо. 

4. Коли ціна повноцінного блага Х падає, то: 

а) ефект доходу спонукатиме споживача купувати більше одиниць блага Х, а ефект заміни — 

менше; 

б) у результаті і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує більше блага Х; 

в) у результаті ефекту доходу кількість одиниць блага Х, що купується, зменшиться, а ефект 

заміни сприяє збільшенню купівлі блага Х; 

г) і ефект доходу, і ефект заміни ведуть до зниження споживання блага Х. 

5. Якщо із зменшенням ціни на один товар на 2% попит на взаємозв’язаний з ним товар 

зменшився на 3%, то це означає, що: 

а) коефіцієнт цінової еластичності попиту є від’ємним; 

б) коефіцієнт цінової еластичності попиту перевищує 1; 

в) коефіцієнт перехресної еластичності попиту перевищує 1; 

г) коефіцієнт перехресної еластичності попиту не перевищує 1.  

6.  Зв’язок між всіма можливими варіантами поєднання факторів виробництва та обсягом 

продукції відображається за допомогою: 

а) кривої виробничих можливостей; 

б) кривої сукупного обсягу випуску продукції; 



  

в) виробничої функції; 

г) еластичності пропозиції. 

7. У довгостроковому періоді: 

а) АFC знижуються; 

б) АFC стабільні; 

в) усі витрати є сталими; 

г) усі витрати є змінними. 

8.  Зміщення праворуч лінії пропозиції яблучного соку є результатом того, що: 

а) споживачі віддають перевагу яблукам; 

б) кількість виробників яблучного соку зменшилася; 

в) знизилися ціни на яблука; 

г) зросли ціни на яблука. 

9. Що може призвести до збільшення рівноважної ціни товару? 

а) збільшення попиту на товар; 

б) зменшення попиту на товар; 

в) збільшення пропозиції товару; 

г) одночасне та однакове збільшення попиту і пропозиції; 

д) одночасне та однакове зменшення попиту і пропозиції. 

10. На відміну від конкурентної фірми монополіст прагне: 

а) виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вищу; 

б) максимізувати прибуток; 

в) встановлювати ціну, що відповідає нееластичній частині лінії попиту; 

г) виробляти продукції більше і підвищувати ціну; 

д) вибирати такий обсяг виробництва, за якого граничний дохід дорівнює ціні.  
 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Мікроекономіка, благо, сукупні витрати, праця, попит, монополія, досконала конкуренція, 

гранична корисність, капітал, потреба 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Функція сукупних витрат монополістичного конкурента має вигляд:  

ТС = 20+30Q, функція попиту на продукцію фірми описується рівнянням: 

Р = 40-0,2Q. Визначте оптимальний обсяг випуску і ціну, які дозволяють максимізувати 

прибуток фірми. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1. Якими двома основними причинами можна пояснити існування економічних проблем? 

а) впливом держави на економіку та зростанням населення Землі; 

б) забрудненням навколишнього середовища та існуванням транснаціональних корпорацій; 

в) наявністю безробіття та інфляції; 

г) необмеженістю бажань людей та обмеженістю ресурсів.  

2. Сукупна корисність зростає, якщо гранична корисність: 

а) зростає; 

б) спадає; 

в) зростає або спадає, але залишається додатною; 

г) є від’ємною величиною. 

3. Якщо гранична норма заміни блага Б благом А знизилася, то відношення ціни блага А до ціни 

блага Б за оптимального рішення для даного споживача: 

а) збільшиться; 

б) зменшиться; 

в) залишиться незмінним; 

г) інформації недостатньо. 

4. Коли ціна повноцінного блага Х падає, то: 

а) ефект доходу спонукатиме споживача купувати більше одиниць блага Х, а ефект заміни — 

менше; 

б) у результаті і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує більше блага Х; 

в) у результаті ефекту доходу кількість одиниць блага Х, що купується, зменшиться, а ефект 

заміни сприяє збільшенню купівлі блага Х; 

г) і ефект доходу, і ефект заміни ведуть до зниження споживання блага Х. 

5. Якщо із зменшенням ціни на один товар на 2% попит на взаємозв’язаний з ним товар 

зменшився на 3%, то це означає, що: 

а) коефіцієнт цінової еластичності попиту є від’ємним; 

б) коефіцієнт цінової еластичності попиту перевищує 1; 

в) коефіцієнт перехресної еластичності попиту перевищує 1; 

г) коефіцієнт перехресної еластичності попиту не перевищує 1.  

6. Зв’язок між всіма можливими варіантами поєднання факторів виробництва та обсягом 

продукції відображається за допомогою: 

а) кривої виробничих можливостей; 

б) кривої сукупного обсягу випуску продукції; 



  

в) виробничої функції; 

г) еластичності пропозиції. 

7. У довгостроковому періоді: 

а) АFC знижуються; 

б) АFC стабільні; 

в) усі витрати є сталими; 

г) усі витрати є змінними. 

8. Зміщення праворуч лінії пропозиції яблучного соку є результатом того, що: 

а) споживачі віддають перевагу яблукам; 

б) кількість виробників яблучного соку зменшилася; 

в) знизилися ціни на яблука; 

г) зросли ціни на яблука. 

9. Що може призвести до збільшення рівноважної ціни товару? 

а) збільшення попиту на товар; 

б) зменшення попиту на товар; 

в) збільшення пропозиції товару; 

г) одночасне та однакове збільшення попиту і пропозиції; 

д) одночасне та однакове зменшення попиту і пропозиції. 

10. На відміну від конкурентної фірми монополіст прагне: 

а) виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вищу; 

б) максимізувати прибуток; 

в) встановлювати ціну, що відповідає нееластичній частині лінії попиту; 

г) виробляти продукції більше і підвищувати ціну; 

д) вибирати такий обсяг виробництва, за якого граничний дохід дорівнює ціні.  
 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Одинична еластичність, гранична норма заміни, обсяг пропонування, нижній рівень ціни, 

антиблаго, ефект доходу, ефект заміни, надлишок, функція попиту, закон пропозиції 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Функція попиту на товар задається рівнянням: Qd = 4750 - 350 Р, функція пропонування: 

Qs= 1600+100 Р  

1.Побудуйте графіки попиту та пропонування, визначте рівноважні ціну(грн.) та обсяг продажу 

(шт.). 

2. Що відбудеться, якщо на даний товар урядом буде встановлена фіксована ціна 9 грн. ? 

3.Порівняйте сукупний виторг продавця за обох значень ціни. 
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Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1. Що з наведеного нижче характеризує олігополію, а не конкурентну ринкову структуру? 

а) багато покупців; 

б) покупці добре поінформовані; 

в) декілька продавців; 

г) фірми максимізують прибуток. 

2. Довгострокова рівновага на ринках монополістичної конкуренції означає, що: 

а) ринкові ціни дорівнюють мінімальному значенню довгострокових середніх витрат; 

б) підприємства не отримують економічного прибутку; 

в) ціни дорівнюють граничним витратам; 

г) усі виробничі потужності задіяні. 

3. Акордний податок на заробітну плату викликає: 

а) зниження еластичності пропозиції праці; 

б) підвищення еластичності пропозиції праці; 

в) збереження форми кривої індивідуальної пропозиції праці; 

г) паралельне (еквівалентне) зміщення кривої індивідуальної пропозиції праці. 

4. Якою є сьогоднішня дисконтована вартість 20 грош. од., які будуть отримані через 4 роки 

за процентної ставки 11%? 

а) 18,02 грош. од.;  в) 13,17 грош. од.; 

б) 4,50 грош. од;  г) 13,89 грош. од. 

5. Економіку в цілому найкраще можна визначити як: 

а) взаємодію рішень на макро- і мікрорівнях; 

б) вивчення поведінки людей та підприємств щодо виробництва, розподілу та споживання 

обмеженої кількості товарів; 

в) практичне випробовування вартісних показників шляхом використання дедукції та індукції; 

г) використання політики спростовування фактів і гіпотез. 

6. Споживач вважає, що йому однаково корисно щоденно випивати як 8 склянок молока та 3 

склянки кефіру, так і 6 склянок молока та 4 склянки кефіру. У цьому випадку гранична норма 

заміщення кефіру молоком дорівнює: 

а) 6/4;  

б) 4/6;  

в) 2/1; 

г) 1/2. 



  

7. Якщо гранична норма заміни між двома благами дорівнює 2/3 за всякого рівня споживання, 

то ви зробите висновок, що:  

а) обидва блага є досконалими субститутами; 

б) блага є досконалими комплементами; 

в) крива байдужості благ характеризується спадною MRS; 

г) крива байдужості благ опукла назовні від початку координат. 

8. Визначивши свої можливості, споживач згоден заплатити 20 грош. од. за годинник. Коли він 

прийшов до магазину, то виявив, що може його придбати за 16 грош. од. У цьому випадку 

споживчий надлишок дорівнюватиме: 

а) 20 грош. од.;  

б) 16 грош. од.; 

в) 4 грош. од.;  

г) 36 грош. од. 

9. Фірма виробляє і продає два товари: А і Б. Перший має багато замінників, а другий 

становить значну частку в доходах споживачів. Збільшення ціни кожного з товарів приведе: 

а) до збільшення виторгу від продажу товарів; 

б) до зменшення виторгу від продажу товарів; 

в) до збільшення виторгу від продажу товару А та зменшення його від продажу товару Б; 

г) до зменшення виторгу від продажу товару А та збільшення його від продажу товару Б. 

10. Ізокванта — це: 

а) лінія, яка характеризує різні комбінації ресурсів, використання яких забезпечує однаковий 

рівень виробничих витрат; 

б) обсяг продукції, який отримує підприємство, використовуючи даний обсяг ресурсів; 

в) крива, яка показує різні сполучення виробничих факторів при забезпеченні незмінного 

обсягу виробництва; 

г) усі відповіді правильні. 
 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Благо, мікроекономіка, граничні витрати, фірма, економічні витрати, виробнича функція, 

еластичність попиту за доходом, карта байдужості, блага Гіффена, рівновага споживача 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Сім’я використовує 1000 л бензину в рік по ціні 1,5 грошових одиниць за 1л. Коефіцієнт 

еластичності попиту на бензин по ціні Ер = -0,5. Як зміняться затрати сім’ї на бензин, якщо 

його ціна збільшиться на 10%? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1. Які з наведених нижче понять можна безпосередньо проілюструвати за допомогою 

побудови кривої виробничих можливостей: 

а)попит і пропонування; 

б)обмеженість виробничих ресурсів, ефективний вибір, альтернативна вартість; 

в)найкращий спосіб задоволення потреб за наявних ресурсів; 

г)правильні відповіді б) і в). 

2. Альтернативна вартість вимірюється: 

а)індексом споживчих цін; 

б)ціною товару, що купується; 

в)кількістю одного блага, від якої потрібно відмовитись заради одержання додаткової одиниці 

іншого блага; 

г)кількістю ресурсів, необхідних для виробництва даного товару. 

3. У міру просування донизу вздовж типової спадної кривої байдужості:  

а)вона стає пологішою, випрямляється; 

б)значення граничної норми заміни благ спадають; 

в)готовність споживача до заміни блага X благом Y зменшується; 

г)всі відповіді правильні. 

4. Якщо гранична норма заміни між двома благами дорівнює 2/3 забудь-якого рівня 

споживання, то можна зробити висновок, що: 

а)крива байдужості характеризується спадною MRS; 

б)блага є досконалими комплементами; 

в)обидва блага є досконалими субститутами; 

г)крива байдужості характеризується зростаючою MRS. 

5. Щоб опинитися у стані рівноваги, споживач повинен: 

а)бути впевненим, що ціни купованих ним товарів пропорційні сукупній корисності; 

б)не купувати недоброякісних товарів; 

в)розподілити доход таким чином, щоб остання гривня, витрачена на придбання будь-якого 

товару, надавала йому однакову граничну корисність; 

г)бути впевненим, що ціна кожного товару дорівнює граничній корисності грошей. 

6. Товар Гіффена - це: 

а)нижчий товар зі значною питомою вагою у бюджеті споживача; 

б)товар, для якого не виконується закон попиту, і крива попиту є висхідною; 

в)товар, для якого ефект доходу перевищує ефект заміни; 



  

г)всі відповіді правильні. 

7. Який з наведених чинників не призведе до зміщення кривої попитуна тенісні м'ячі? 

а)дуже гарна погода; 

б)зниження ціни на тенісні ракетки; 

в)збільшення числа бажаючих грати в теніс; 

г)зростання ціни на тенісні м'ячі. 

8. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то: 

а) виникає дефіцит товару; 

б) з'являється надлишок товару; 

в) знижується ціна ресурсів; 

г) у галузь увійдуть нові фірми. 

9. Сукупні витрати обчислюються як: 

a) VC – FC 

б) FC + VC; 

в) FC + VC + МС; 

г) (FC + VC) : Q. 

10. Фірма мінімізує витрати виробництва заданого обсягу продукції уточці дотику: 

а)ізокости та найнижчої з можливих ізоквант; 

б)ізокости та найвищої з можливих ізоквант; 

в)ізокванти та найнижчої з можливих ізокост; 

г)ізокванти та найвищої з можливих ізокост. 
 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Попит, перехресна еластичність, набір байдужості, закон попиту, еластичність пропозиції, 

мультиплікативна функція корисності, норма заміни, надлишок, цінова еластичність попиту, 

сукупна корисність 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Функція попиту на товар задана рівнянням: QD= 8 - Р; Функція пропонування товару: Qs=P - 1. 

1.Обчисліть параметри ринкової рівноваги (ціна – грн., обсяг – тис. шт.). 

2.Накресліть графічну модель ринкової рівноваги. 

3.Визначте і покажіть графічно, як вплине на рівноважну ціну та рівноважний обсяг продукції 

зменшення попиту на 25%. 

4. Що змінилось у положенні кривої попиту? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1. Мікроекономічна теорія вивчає, як ринкова економіка визначає: 

а) ціну товару; 

б) ціну послуг; 

в) ціну економічних ресурсів; 

г) будь-які ціни. 

2.  Сукупна корисність зростає, якщо гранична корисність: 

а) зростає; 

б) спадає; 

в) зростає або спадає, але залишається додатною; 

г) є від’ємною величиною. 

3.  Якщо гранична норма заміни блага Б благом А знизилася, то відношення ціни блага А до ціни 

блага Б за оптимального рішення для даного споживача: 

а) збільшиться; 

б) зменшиться; 

в) залишиться незмінним; 

г) інформації недостатньо. 

4. Яке з наведених нижче тверджень не належить до характеристики еластичного попиту на 

товар: 

а) покупці відносно чутливо реагують на зміну ціни; 

б) коефіцієнт цінової еластичності менше 1; 

в) сукупний виторг продавця зменшується, якщо ціна підвищується; 

г) сукупний виторг продавця збільшується, якщо ціна зменшується. 

5. Підприємство максимізує обсяг виробництва за певного рівня витрат у точці дотику: 

а) ізокости та найнижчої з можливих ізоквант; 

б) ізокости та найвищої з можливих ізоквант; 

в) ізокванти та найнижчої з можливих ізокост; 

г) ізокванти та найвищої з можливих ізокост. 

6. Середні загальні витрати матимуть мінімальне значення за умови, що для даного обсягу 

випуску: 

а) середні змінні витрати дорівнюють сукупним постійним витратам; 

б) граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам; 

в) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам; 

г) середні постійні витрати інтенсивно знижуються. 



  

7. Чим можна пояснити зміщення кривої пропозиції на товар А? 

а) зменшенням попиту на товар А; 

б) наданням споживачами переваги товару А, як такому, що входить в моду; 

в) зниженням ціни товару А; 

г) підвищенням ціни товару А; 

д) зміною цін на ресурси, необхідні для виробництва товару А; 

е) жодна з відповідей не є правильною. 

8. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то: 

а) виникає дефіцит товару; 

б) з’являється надлишок товару; 

в) знижується ціна ресурсів; 

г) на ринку виникає перевага покупців. 

9. Цінова дискримінація — це: 

а) підвищення ціни на товар вищої якості; 

б) продаж того самого товару за різними цінами різним покупцям; 

в) встановлення різних цін на товари залежно від величини партій закупки; 

г) зниження ціни на сезонні товари в кінці сезону; 

д) усі попередні відповіді неправильні. 

10. Ламана лінія попиту для олігополіста обов’язково супроводжується: 

а) таємною змовою з підприємствами-конкурентами для додержання домовленої ціни; 

б) розривом кривої граничних витрат; 

в) розривом лінії граничного виторгу; 

г) неефективною роботою фірми; 

д) лідерством у цінах на ринку. 
 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Нееластичний попит, ординалістська функція корисності, ціна, корисність, рівноважна функція 

цін, антиблаго, бюджетне обмеження, карта байдужості, дефіцит, монополія 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Інститут для видавництва власних підручників має намір інвестувати 800 тис.грн. у придбання 

друкарського обладнання, яке буде слугувати 3 роки, ліквдаційна вартість якого становитиме 20 

тис.грн. Процентна ставка становить 20%. Пргнозовані рівні випуску і витрат друкарні 

(див.табл.) Визначте чисту дисконтовану вартість даного інвестиційного проету та зробіть 

висновки відносно доцільності інвестування. 

Показники 1 рік 2 рік 3 рік 

Обсяг реалізації, шт. 20000 30000 40000 

Ціна 1 підручника, грн. 30 31 32 

Середні витрати, грн. 15 16 17 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1. Попит на молоко менш еластичний, ніж попит на кефір: 

а) якщо відсутня конкуренція з боку іноземних виробників; 

б) ніколи; 

в) дуже рідко; 

г) найчастіше. 

2. Зв’язок між всіма можливими варіантами поєднання факторів виробництва та обсягом 

продукції відображається за допомогою: 

а) кривої виробничих можливостей; 

б) кривої сукупного обсягу випуску продукції; 

в) виробничої функції; 

г) еластичності пропозиції. 

3. У короткостроковому періоді підприємство виробляє 10 од. продукції. Середні змінні 

витрати дорівнюють 5 грош. од., сукупні постійні — 20 грош. од. За даних умов середні 

загальні витрати дорівнюватимуть: 

а) 70 грош. од.; 

б) 30 грош. од.; 

в) 25 грош. од.; 

г) 7 грош. од. 

4. Удосконалення технології переміщує: 

а) лінію попиту праворуч; 

б) лінію попиту ліворуч; 

в) лінію пропозиції праворуч; 

г) лінію пропозиції ліворуч; 

д) точку ринкової рівноваги вгору. 

5. На відміну від конкурентної фірми монополіст прагне: 

а) виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вищу; 

б) максимізувати прибуток; 

в) встановлювати ціну, що відповідає нееластичній частині лінії попиту; 

г) виробляти продукції більше і підвищувати ціну; 

д) вибирати такий обсяг виробництва, за якого граничний дохід дорівнює ціні.  

6. Що з наведеного нижче характеризує олігополію, а не конкурентну ринкову структуру? 

а) багато покупців; 

б) покупці добре поінформовані; 



  

в) декілька продавців; 

г) фірми максимізують прибуток. 

7. Монополістична конкуренція виникає на ринках тих товарів, де еластичність попиту: 

а) як правило, низька; 

б) приблизно дорівнює одиниці; 

в) як правило, висока; 

г) може бути будь-якою. 

8. Характеризуючи продуктивнісь праці своїх робітників, фермер якось сказав: «Один хлопець 

— як хлопець. Два хлопці (разом) — це півробітника, а троє (разом) — це взагалі нічого». 

Інакше кажучи: 

а) граничний фізичний продукт праці робітників спадає;  

б) виробнича функція ферми демонструє спадний ефект від масштабу; 

в) ізокванта «хлопця» має вигляд прямого кута; 

г) ізокванта «хлопця» має вигляд прямої лінії. 

9. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з від’ємним нахилом? 

а) ефект випуску; 

б) ціновий ефект; 

в) ефект доходу; 

г) ефект заміщення. 

10. Фірма планує взяти банківську позику на будівництво нового підприємства. Процентна 

ставка становить 18% річних. Очікувана норма прибутку — 20%. За цих умов фірма: 

а) не буде будувати нове підприємство; 

б) буде будувати нове підприємство; 

в) не зможе прийняти рішення за даної інформації; 

г) правильна відповідь відсутня. 
 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Олігополія, кардиналістська функція корисності, товари-субститути, гранична корисність, 

закон пропозиції, ринок праці, земля, предмет мікроекономіки, ізокоста, досконала конкуренція 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Конкурентна галузь має постійну віддачу, її середні та граничні витрати дорівнюють 5 грн. 

Щорічно фірми галузі продають 500 тис.одиниць. Згодом галузь монополізується. Ціна за 

одиницю продукціїзростає до 8 грн., а випуск скорочується до 300 тис.одиниць. Визначте і 

покажіть графічно величину чистих суспільних втрат від монополізації виробництва. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1.Якщо цінова еластичність попиту для товару дорівнює — 0,5, то це означає, що: 

а) усякі зміни ціни змінюють попит на 50%; 

б) збільшенню кількості товару, на який пред’явлено попит, на 1% відповідає зменшення ціни 

на 0,5%; 

в) збільшенню кількості товару, на який пред’явлено попит, на 1% відповідає збільшення ціни 

на 2%; 

г) зміна ціни на 0,5% спричинить таку ж зміну кількості товару, на який пред’явлено попит.  

2. Якщо виробник збільшив витрати факторів виробництва на 30%, а обсяг виробництва при 

цьому зріс на 25%, то це означає, що: 

а) підприємство отримує додатковий прибуток; 

б) діє закон спадної граничної продуктивності змінних факторів виробництва; 

в) спостерігається спадний ефект від збільшення масштабів виробництва; 

г) спостерігається зростаючий ефект від збільшення масштабів виробництва. 

3. У довгостроковому періоді: 

а) АFC знижуються; 

б) АFC стабільні; 

в) усі витрати є сталими; 

г) усі витрати є змінними. 

4. Чим можна пояснити зміщення кривої пропозиції на товар А? 

а) зменшенням попиту на товар А; 

б) наданням споживачами переваги товару А, як такому, що входить в моду; 

в) зниженням ціни товару А; 

г) підвищенням ціни товару А; 

д) зміною цін на ресурси, необхідні для виробництва товару А; 

е) жодна з відповідей не є правильною. 

5. Цінова дискримінація — це: 

а) підвищення ціни на товар вищої якості; 

б) продаж того самого товару за різними цінами різним покупцям; 

в) встановлення різних цін на товари залежно від величини партій закупки; 

г) зниження ціни на сезонні товари в кінці сезону; 

д) усі попередні відповіді неправильні. 

6. Ламана лінія попиту для олігополіста обов’язково супроводжується: 



  

а) таємною змовою з підприємствами-конкурентами для додержання домовленої ціни; 

б) розривом кривої граничних витрат; 

в) розривом лінії граничного виторгу; 

г) неефективною роботою фірми; 

д) лідерством у цінах на ринку. 

7. Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають такі схожі риси: 

а) випускаються однорідні товари; 

б) ціна перевищує граничні витрати; 

в) немає бар’єрів для вступу конкурентів до галузі; 

г) еластичність попиту на продукт нижча, ніж за умов чистої монополії.  

8. Підприємство, що мінімізує витрати, повинно: 

а) наймати ресурси до того моменту, поки граничні фізичні продукти кожного з ресурсів не 

зрівняються між собою; 

б) наймати ресурси до того моменту, поки витрати на придбання кожної додаткової одиниці 

кожного ресурсу не зрівняються між собою; 

в) наймати ресурси до того часу, поки додатковий обсяг випуску продукції, що виробляється 

кожним з ресурсів, дорівнюватиме один  

одному; 

г) наймати ресурси до того часу, поки додатковий обсяг, вироблений одиницею вартості 

кожного з ресурсів, дорівнюватиме один одному.  

9. Еластичність попиту на працю тим вища, чим: 

а) нижча частка витрат на працю у витратах підприємства; 

б) нижча ціна готової продукції; 

в) вища цінова еластичність попиту на готову продукцію; 

г) менша можливість заміни праці капіталом у даному виробничому процесі. 

10. Процентна ставка зросла з 8% до 10% . Власник безстрокового цінного паперу, який 

приносить йому річний дохід 100 грош. од., постійно матиме: 

а) втрати капіталу 40 грош. од.; 

б) втрати капіталу 50 грош. од; 

в) дохід від приросту капіталу 50 грош. од; 

г) втрати капіталу 50 грош. од. 
 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Товари-комплементи, товари Гіффена, перехресна еластичність попиту, бюджетне обмеження 

споживача, капітал, ринок, постійні витрати, рівноважна ціна, монопольна конкуренція, 

виробничі ресурси 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Крива ринкового попиту для фірми – лідера і фірми – аутсайдера в моделі Штакельберга 

визначається рівнянням: Р = 10 – Q. Граничні витрати обох фірм є сталими: МС = 2. Визначте: 

а) рівноважні ціну і обсяг випуску для кожної фірми; б) величину економічного прибутку 

кожної фірми; в) проілюструйте рішення графічно. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1.Фірма виробляє і продає два товари: А і Б. Перший має багато замінників, а другий 

становить значну частку в доходах споживачів. Збільшення ціни кожного з товарів приведе: 

а) до збільшення виторгу від продажу товарів; 

б) до зменшення виторгу від продажу товарів; 

в) до збільшення виторгу від продажу товару А та зменшення його від продажу товару Б; 

г) до зменшення виторгу від продажу товару А та збільшення його від продажу товару Б. 

2. Якщо за певної комбінації праці та капіталу співвідношення їх граничних продуктивностей 

дорівнює 2:1, то для мінімізації витрат: 

а) співвідношення їх цін має бути 2:1; 

б) співвідношення їх цін має бути 1:2; 

в) дві одиниці праці мають поєднуватися з однією одиницею капіталу; 

г) однозначне визначення неможливе. 

3. Товар можна віднести до категорії неповноцінних, якщо: 

а) цінова еластичність його попиту дорівнює 1,5; 

б) перехресна еластичність його попиту дорівнює –0,5; 

в) еластичність його попиту за доходом дорівнює –0,5; 

г) еластичність його попиту за доходом дорівнює 1,5.  

4. Ізокванта — це: 

а) лінія, яка характеризує різні комбінації ресурсів, використання яких забезпечує однаковий 

рівень виробничих витрат; 

б) обсяг продукції, який отримує підприємство, використовуючи даний обсяг ресурсів; 

в) крива, яка показує різні сполучення виробничих факторів при забезпеченні незмінного 

обсягу виробництва; 

г) усі відповіді правильні. 

5. Фіксовані (постійні) витрати — це: 

а) витрати на ресурси згідно із цінами на момент їх придбання; 

б) витрати, які мають місце навіть тоді, коли нічого не виробляється; 

в) неявні витрати виробництва; 

г) витрати на придбання сировини за фіксованими наперед цінами. 

6. Еластичність пропозиції залежить, головним чином, від: 

а) кількості товарів-замінників даного товару; 

б) проміжку часу, протягом якого виробники можуть пристосовуватися до зміни цін; 



  

в) частки доходу споживача, яка направляється на придбання даного товару; 

г) того, чи належить товар до предметів першої необхідності, чи до предметів розкоші; 

д) того, чи належить товар до предметів тривалого користування, чи до предметів поточного 

споживання. 

7. Монополіст, який бажає максимізувати прибуток, завжди виробляє такий обсяг продукції, 

за якого попит: 

а) нееластичний або одиничної еластичності; 

б) еластичний або одиничної еластичності; 

в) одиничної еластичності; 

г) монополіст не бере до уваги еластичність попиту. 

8. Найвірогідніше, що учасник картелю збільшить свої прибутки у короткостроковому періоді, 

якщо: 

а) буде продавати свої товари за більш низькими цінами; 

б) встановить більш високу ціну, ніж інші учасники картелю; 

в) здійснюватиме нецінову конкуренцію; 

г) буде повністю дотримуватися умов картельної угоди; 

д) збільшить випуск продукції понад встановлену квоту. 

9. За умов монополістичної конкуренції граничний виторг завжди: 

а) перевищує ціну; 

б) дорівнює ціні; 

в) нижчий за ціну. 

10. Граничні витрати найму фактора для підприємства, що не здатне впливати на ціни: 

а) більше середніх витрат фактора; 

б) постійні; 

в) мають прирівнюватися до граничного виторгу, щоб визначити, яку кількість продукції 

потрібно виробляти; 

г) є засобом виміру тих вигод, які отримує підприємство. 

 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Підприємницька здібність, ринок капіталу, еластичність, сукупна корисність, інформація, 

змінні витрати, бухгалтерський прибуток, фірма, пропозиція, карта ізоквант 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Магазин реалізує в день 200 кг борошна по ціні 1,5 грн. за 1 кг. Коефіцієнт цінової еластичності 

попиту Ер = -5. Продавці використали високу еластичність попиту, зменшивши ціну за 1 кг 

борошна на 10%. Визначте, як змінились обсяг продажу і виручка. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1. Всяка функція корисності являє собою: 

а) зв’язок між складовими набору благ і витратами на їх придбання; 

б) залежність, відповідно до якої різним наборам благ надаються значення, адекватні перевагам 

споживача; 

в) сукупність усіх наборів благ, які може придбати споживач; 

г) зв’язок між кількостями одного блага та інших благ, адекватних за сукупною корисністю. 

2. Положення і нахил кривої байдужості для окремого споживача пояснюються: 

а) його перевагами і розмірами доходу; 

б) перевагами, розмірами доходу і цінами товарів, що купуються; 

в) тільки його перевагами; 

г) тільки цінами товарів, що купуються. 

3. Визначивши свої можливості, споживач згоден заплатити 20 грош. од. за годинник. Коли він 

прийшов до магазину, то виявив, що може його придбати за 16 грош. од. У цьому випадку 

споживчий надлишок дорівнюватиме: 

а) 20 грош. од.;  

б) 16 грош. од.; 

в) 4 грош. од.;  

г) 36 грош. од. 

4. Якщо із зменшенням ціни на один товар на 2% попит на взаємозв’язаний з ним товар 

зменшився на 3%, то це означає, що: 

а) коефіцієнт цінової еластичності попиту є від’ємним; 

б) коефіцієнт цінової еластичності попиту перевищує 1; 

в) коефіцієнт перехресної еластичності попиту перевищує 1; 

г) коефіцієнт перехресної еластичності попиту не перевищує 1.  

5. Підприємство мінімізує свої витрати за даного обсягу виробництва у точці дотику: 

а) ізокости та найнижчої з можливих ізоквант; 

б) ізокости та найвищої з можливих ізоквант; 

в) ізокванти та найнижчої з можливих ізокост; 

г) ізокванти та найвищої з можливих ізокост. 

6. Якщо середні змінні витрати зменшуються зі зростанням випуску продукції, то для даного 

інтервалу обсягів випуску характерним буде: 

а) скорочення загальних витрат;  



  

б) скорочення загальних фіксованих витрат; 

в) перевищення середніх змінних витрат над граничними; 

г) збільшення граничних витрат. 

7. Зміщення праворуч лінії пропозиції яблучного соку є результатом того, що: 

а) споживачі віддають перевагу яблукам; 

б) кількість виробників яблучного соку зменшилася; 

в) знизилися ціни на яблука; 

г) зросли ціни на яблука. 

8. Яке з наведених нижче тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не 

виконуються? 

а) фірма знаходиться у стані рівноваги, якщо її гранична виручка дорівнює граничним 

витратам; 

б) крива граничних витрат перетинає криву середніх витрат у точці мінімуму; 

в) крива попиту на продукцію має від’ємний нахил; 

г) крива середніх і граничних витрат має U-подібну форму; 

д) крива попиту на продукцію підприємства є горизонтальною прямою. 

9. При монопольному виробництві продукції MR = 10 грош. од., АТС = 22 грош. од., МС = 35 

грош. од. Для максимізації прибутку потрібно: 

а) збільшити обсяг виробництва та знизити ціну; 

б) зменшити обсяг виробництва та підвищити ціну; 

в) підвищити ціну за сталого обсягу виробництва; 

г) підвищити ціну за збільшення обсягу виробництва. 

10. Якщо підприємство очікує, що при зниженні або підвищенні ним ціни всі інші учасники 

ринку зроблять те саме, то воно: 

а) має справу з жорсткою ціновою конкуренцією; 

б) має ламану криву попиту; 

в) є ціновим лідером ринку; 

г) є найбільш ефективним підприємством у галузі. 

 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Праця, монопольний ринок, еластичність попиту, гранична корисність, сукупні витрати, 

економічний прибуток, товари Веблена, фірма, змінні витрати, одинична еластичність 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Крива попиту на товар задається рівнянням: Qd=2800 - 160Р; крива пропонування: Qs=l600 + 

140Р. 

1. Побудуйте графіки попиту та пропонування, визначте рівноважні ціну(грн.) та обсяг 

товару (шт.) 

2. Опишіть і проілюструйте графічно ситуацію, яка виникне, якщо ціна наданий товар 

буде фіксована на рівні 8 грн. 

3. Як зміняться сукупні видатки покупців на даний товар та обсяг йогопродажу, якщо 

буде встановлена фіксована ціна, що на 50% вища започаткову рівноважну? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1. Припустімо, що пропозиція товару А абсолютно нееластична. Якщо попит на цей товар 

зросте, то рівноважна ціна: 

а) зменшиться, а рівноважна кількість товару зросте; 

б) зменшиться, зменшиться й рівноважна кількість товару; 

в) збільшиться, а рівноважна кількість зменшиться; 

г) збільшиться, а рівноважна кількість товару залишиться незмінною. 

2. Підприємство максимізує обсяг виробництва за певного рівня витрат у точці дотику: 

а) ізокости та найнижчої з можливих ізоквант; 

б) ізокости та найвищої з можливих ізоквант; 

в) ізокванти та найнижчої з можливих ізокост; 

г) ізокванти та найвищої з можливих ізокост. 

3. Якщо із підвищенням ціни товару з 1,5 грош. од. до 2 грош. од. обсяг пропозиції збільшився з 

900 од. до 1000 од., то коефіцієнт цінової еластичності дорівнюватиме: 

а) 3,00;   б) 2,71;  в) 0,33;  г) 0,37;  д) 1,5. 

4. Припустімо, що пропозиція товару А абсолютно нееластична. Якщо попит на товар 

зростає, то рівноважна ціна: 

а) знижується, а рівноважна кількість товару збільшується; 

б) знижується за зменшення рівноважної кількості товару; 

в) збільшується, а рівноважна кількість товару падає; 

г) збільшується, а рівноважна кількість товару залишається незмінною; 

д) збільшується за збільшення рівноважної кількості товару. 

5. Монополіст, що максимізує прибуток, буде знижувати ціну на свою продукцію, якщо: 

а) знижуються середні витрати; 

б) збільшуються витрати на рекламу; 

в) граничний виторг перевищує граничні витрати; 

г) знижується попит на його продукцію. 

6. На ринку з відкритою інформацією, можливістю укладення угод довіри та вільним вступом 

картель може встановити повну монополію: 

а) і у короткостроковому, і у довгостроковому періодах; 

б) у короткостроковому, але не у довгостроковому періоді; 

в) у довгостроковому, але не у короткостроковому періоді; 

г) тільки за умов дуополії Бертрана, а не Курно. 



  

7. Підприємства на ринку монополістичної конкуренції мають обмежений контроль за цінами 

через: 

а) велику кількість конкурентів; 

б) неможливість через обсяг пропозиції змінити ринкову ситуацію; 

в) відносно малу частку на ринку; 

г) усі відповіді правильні. 

8. Підприємство виробляє олівці, які продає на досконало конкурентному ринку по 5 грош. од. 

за набір. Виробнича функція задана рівнянням: 

Q = 60L – 0,5L2, 

де Q — кількість наборів за місяць, тис. шт.; L — кількість робітників, чол. 

Якщо поточна ставка заробітної плати становить 150 грош. од. на місяць, скільки робітників 

найме підприємство: 

а) 10;  

б) 20;  

в) 30;  

г) 40. 

9. Крива попиту на працю у довгостроковому періоді: 

а) похиліша за криву попиту підприємства на працю у короткостроковому періоді; 

б) стрімкіша за криву попиту підприємства на працю у короткостроковому періоді; 

в) лівіше від кривої попиту на працю у короткостроковому періоді;  

г) правіше від кривої попиту на працю у короткостроковому періоді. 

10. Позитивне рішення про будівництво моста, який має служити 200 років і приносити 

щорічний прибуток у розмірі 10%, буде прийнято за умови, що процентна ставка дорівнює, %: 

а) не більше 2;  в) 10 або менше; 

б) не більше 20;  г) 10 або більше. 

 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Виробнича функція, крива Енгеля, нееластичний попит, цінові війни, граничні витрати, 

підприємство, антиблаго, обсяг попиту, граничний дохід, еквілібріум 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Функція корисності споживача задана рівнянням: U=(Х, Е)=Х×Е, де Е - видатки на всі інші товари 

у гривнях. Доход споживача становить 100 грн. на місяць. Ціна товару X знижується з 25 до 10 грн. 

за одиницю. 

Визначте величину компенсуючої (ефект заміни) та еквівалентної (загальний ефект) суми 

грошового доходу за Слуцьким та Хіксом. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1.Під час аналізу часткової рівноваги, якщо попит на яблука змінюється, економісти 

аналізують вплив цього фактора на: 

а) тільки ринок яблук; 

б) усі ринки, де яблука є товарами-замінниками; 

в) усі ринки, де яблука є ресурсами для виробництва; 

г) усі ринки, де зміна ціни на яблука може привести до зміщення кривих попиту або пропозиції.  

2. Під зовнішніми ефектами розуміють: 

а) будь-який вплив діяльності одного суб’єкта господарювання на діяльність іншого; 

б) цілеспрямований вплив одного економічного агента на іншого; 

в) такий вплив одного економічного суб’єкта на інший, який не регулюється ринковими 

механізмами; 

г) вплив природних явищ на господарську діяльність. 

3. Яке з нижченаведених слів за сенсом найтісніше пов’язане зі словом «економічний»: 

а) безкоштовний; 

б) рідкісний; 

в) багатий; 

г) надмірний. 

4. Сукупна корисність зростає, якщо гранична корисність: 

а) зростає; 

б) спадає; 

в) зростає або спадає, але залишається додатною; 

г) є від’ємною величиною. 

5. Якщо і відносна ціна одного з двох благ, і MRS дорівнюють 5, то споживач може отримати 

максимальну корисність: 

а) споживаючи лише одне з цих благ; 

б) споживаючи обидва блага в однакових кількостях; 

в) споживаючи обидва блага в даних кількостях; 

г) інформації недостатньо. 

6. Ефект заміни — це підвищення попиту на товар, що спричинене: 

а) зміною загального рівня цін на всі товари; 

б) зміною у вподобаннях споживача, якщо він віддає перевагу товарам-замінникам; 

в) зміною у реальному доході, зумовленому зниженням цін на товари, що купуються; 



  

г) жодна з відповідей не є правильною. 

7. Якщо ціна товару зросла від 2 до 3 грош. од., а обсяг попиту на нього зменшився з 1500 шт. 

до 1000 шт., то коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює: 

а) 1,0;    

б) 0,002;    

в) 5,0;    

г) 0,04. 

8. Нееластична пропозиція означає, що: 

а) підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропозиції менш як на 1%; 

б) підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропозиції більш як на 1%; 

в) підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропозиції на 1%; 

г) підвищення ціни на 1% настільки незначне, що не вплине на пропозицію; 

д) жодна з відповідей не є правильною. 

9. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то: 

а) виникає дефіцит товару; 

б) з’являється надлишок товару; 

в) знижується ціна ресурсів; 

г) на ринку виникає перевага покупців. 

10. Який інструмент конкурентної боротьби найбільш поширений на ринку монополістичної 

конкуренції? 

а) зміна обсягів пропозиції за сталої ціни; 

б) вибір певного рівня ціни та обсягу пропозиції; 

в) упровадження політики широкої диференціації товарів і нецінової конкуренції;  

г) пристосування до сталої еластичності попиту. 

 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Нецінова конкуренція, крива пропозиції, еластичний попит, обсяг пропозиції, постійні витрати, 

ринкова ціна, споживач, виробнича функція, мікроекономіка, рівноважний обсяг попиту 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Крива попиту на товар задається рівнянням: QD=2800 - 160Р; крива пропонування: Qs=1600+ 

140P. 

Визначте як зміняться сукупні видатки покупців на даний товар та обсяг йоп продажу (шт.), якщо 

ціна одиниці товару (грн.) зросте на 25%, а коефіцієнт цінової еластичності попиту на даний товар 

становить -0,5. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1. Підприємство в умовах досконалої конкуренції наймає оптимальну кількість робочої сили, 

коли: 

а) W = P(MPL); 

б) W = MRPL;  

в) MC = MRPL; 

г) MR = MPL. 

2. За даного попиту на інвестиції їх величина: 

а) не залежить від процентної ставки; 

б) може або збільшуватися, або зменшуватися при підвищенні процентної ставки; 

в) буде скорочуватись, якщо буде підвищуватися процентна ставка; 

г) буде збільшуватися, якщо буде підвищуватися процентна ставка. 

3. Аналіз загальної рівноваги: 

а) визначає одночасно ціни на всіх ринках; 

б) припускає можливість зворотного зв’язку; 

в) корисний при вивченні споріднених ринків; 

г) може одночасно розглядати ринки товарів і ресурсів; 

д) усі відповіді правильні. 

4. Якими двома основними причинами можна пояснити існування економічних проблем? 

а) впливом держави на економіку та зростанням населення Землі; 

б) забрудненням навколишнього середовища та існуванням транснаціональних корпорацій; 

в) наявністю безробіття та інфляції; 

г) необмеженістю бажань людей та обмеженістю ресурсів. 

5. Який з наведених нижче переліків значень сукупної корисності ілюструє закон спадної 

граничної корисності? 

а) 20, 30, 40, 50; 

б) 20, 28, 34, 38; 

в) 20, 40, 80, 160; 

г) 20, 35, 55, 80. 

6. У результаті зміни свого доходу та ринкових цін благ споживач знову досягає стану 

рівноваги. В новому рівноважному наборі граничні корисності всіх благ стали нижчими, ніж 

були раніше (до зміни доходу і цін). Усі блага, які споживалися раніше, споживаються й тепер, 

уподобання не змінилися. Про цього споживача напевне можна сказати, що: 



  

а) його добробут знизився; 

б) його добробут виріс; 

в) його дохід знизився; 

г) зросли ціни всіх споживаних ним благ. 

7. Ефект доходу для повноцінних товарів свідчить про те, що: 

а) при збільшенні ціни блага Х споживач купуватиме в меншій кількості як Х, так і інші блага; 

б) зменшення ціни блага Х зумовлює збільшення споживання цього блага, оскільки воно стає 

дешевшим за товари-замінники; 

в) коли ціна блага Х змінюється, то споживач має перерозподілити свої покупки так, щоб 

задовольнити рівність MUX / PX = MUY / PY = = MUN / PN; 

г) усі висловлювання правильні. 

8. Яке з наведених нижче тверджень не належить до характеристики еластичного попиту на 

товар: 

а) покупці відносно чутливо реагують на зміну ціни; 

б) коефіцієнт цінової еластичності менше 1; 

в) сукупний виторг продавця зменшується, якщо ціна підвищується; 

г) сукупний виторг продавця збільшується, якщо ціна зменшується. 

9. Що може призвести до збільшення рівноважної ціни товару? 

а) збільшення попиту на товар; 

б) зменшення попиту на товар; 

в) збільшення пропозиції товару; 

г) одночасне та однакове збільшення попиту і пропозиції; 

д) одночасне та однакове зменшення попиту і пропозиції. 

10. Як має змінитися положення кривої попиту, якщо підприємство прагне підвищити 

економічні прибутки? 

а) зміститися праворуч; 

б) зміститися ліворуч; 

в) збільшити кут нахилу; 

г) зменшити кут нахилу. 

 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Функція попиту, закон спадної граничної корисності, дефіцит, олігополія, змінні витрати, 

благо, крива байдужості, одинична еластичність попиту, домогосподарство, виторг продавця 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Фірма планує закупити обладнання згідно інвестиційного проекту, реалізація якого розрахована 

на 5 років і вимагає початкових інвестицій у сумі 100 тис.грн. Очікувавний прибуток фірми 

однаковий для кожного з 5 років. Очікувана залишкова вартість обладнання оцінюється у 80 

тис.дол. Процентна ставка – 10%. Визначте мінімальну суму щорічного прибутку, за якої 

реалізація даного інвестиційного проекту буде доцільною. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1.Підприємство-монополіст наймає оптимальну кількість робочої сили, коли: 

а) W = MRPL; 

б) W = MC; 

в) MRPL = MC; 

г) MC = MPL. 

2. Земельні власники взагалі не отримають ренту, якщо: 

а) існує податок на землю; 

б) лінії попиту і пропозиції земельних ділянок перетинаються; 

в) лінія пропозиції землі абсолютно нееластична; 

г) лінія пропозиції знаходиться праворуч від лінії попиту. 

3. Якщо розподіл ефективний за Парето: 

а) жодна торгівля не може поліпшити становище суб’єктів господарювання; 

б) він перебуває на кривій контрактів; 

в) обидва економічних агенти перебувають у кращому становищі, ніж на попередніх етапах; 

г) а) і б); 

д) а), б) і в). 

4. Які з наведених ситуацій є прикладами негативних зовнішніх ефектів? 

а) виробник електронного обладнання здійснює викиди розчинників у грунт, що завдає шкоди 

водопостачанню; 

б) я роблю красиву клумбу на подвір’ї будинку; 

в) популярний кінофільм знову спричиняє моду на гімнастичні обручі й ціна на них зростає; 

г) а) та б); 

д) а) та в). 

5. Економіку в цілому найкраще можна визначити як: 

а) взаємодію рішень на макро- і мікрорівнях; 

б) вивчення поведінки людей та підприємств щодо виробництва, розподілу та споживання 

обмеженої кількості товарів; 

в) практичне випробовування вартісних показників шляхом використання дедукції та індукції;  

г) використання політики спростовування фактів і гіпотез 

6. Який з наведених нижче переліків значень граничної корисності ілюструє закон спадної 

граничної корисності? 

а) 20, 15, 10, 5; 

б) 20, 10, 10, 10; 



  

в) 20, 30, 40, 50; 

г) 20, 28, 34, 38.  

7. Якщо гранична норма заміни блага Б благом А знизилася, то відношення ціни блага А до ціни 

блага Б за оптимального рішення для даного споживача: 

а) збільшиться; 

б) зменшиться; 

в) залишиться незмінним; 

г) інформації недостатньо. 

8. Коли ціна повноцінного блага Х падає, то: 

а) ефект доходу спонукатиме споживача купувати більше одиниць блага Х, а ефект заміни — 

менше; 

б) у результаті і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує більше блага Х; 

в) у результаті ефекту доходу кількість одиниць блага Х, що купується, зменшиться, а ефект 

заміни сприяє збільшенню купівлі блага Х; 

г) і ефект доходу, і ефект заміни ведуть до зниження споживання блага Х. 

9. Яке з наведених нижче значень коефіцієнта еластичності за доходом стосується товарів 

першої необхідності: 

а) менше 0; 

б) більше 0, але менше 1; 

в) більше 1; 

г) 1. 

10. Яка з наведених нижче ознак різнить становище товаровиробника у конкурентній галузі й у 

монополізованій: 

а) товаровиробник максимізує прибуток за умови, що граничні витрати дорівнюють 

граничному виторгу; 

б) лінія попиту є абсолютно еластичною; 

в) криві граничних і середніх витрат — дугоподібні; 

г) обсяг виробництва, що максимізує прибуток, визначається абсцисою точки перетину кривих 

граничних витрат і граничного виторгу; 

д) рівень середніх загальних витрат за обсягу виробництва, що максимізує прибуток, 

визначається ординатою точки перетину АТС і перпендикуляра з точки перетину граничного 

виторгу і граничних витрат на вісь абсцис. 

 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Закон пропозиції, сукупна корисність, надлишок, граничний виторг, витрати виробництва, 

товари-субститути, крива пропозиції, прибуток, досконала конкуренція, обсяг попиту 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Фірма-виробник пилососів за 3 роки знизила ціну на свою продукцію з 1000 грн. до 500 грн., а 

потім до 300 грн. за одиницю. Відповідно попит зріс з 10 тис. шт. до 30 тис. шт.. а потім до 40 тис. 

шт. на рік. Визначте коефіцієнт лінійної еластичності попиту за кожної зміни ціни. До якого рівня 

варто було знижувати ціну? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1.Земельна рента буде зростати за інших незмінних умов, якщо: 

а) знижується ціна землі; 

б) збільшується попит на землю; 

в) зменшується попит на землю;  

г) пропозиція землі збільшується. 

2. З нижченаведених виберіть умову загальної рівноваги у виробництві товарів X та Y: 

а) гранична норма заміщення товару X товаром Y є однаковою для всіх учасників розподілу;  

б) гранична норма трансформації товару Y у товар X дорівнює граничній нормі заміщення 

товару X товаром Y для всіх учасників обміну; 

в) гранична норма технологічного заміщення праці капіталом у виробництві товару X дорівнює 

граничній нормі технологічного заміщення у виробництві товару Y; 

г) гранична норма заміщення товару Х товаром Y для всіх учасників обміну дорівнює 

відношенню ціни товару Х до ціни товару Y. 

3. У тітки Одарки є гарненький садок перед хатою: 

а) для її сусідів, котрі милуються квітучими клумбами, — це позитивний зовнішній ефект; 

б) для сусідів, які ненавидять рослинність, — це негативний зовнішній ефект; 

в) для байдужих до квітів — зовнішній ефект відсутній; 

г) усе вищезазначене правильне. 

4. У ринковій економіці проблеми що виробляти, як виробляти і для кого виробляти 

вирішуються: 

а) комітетом з планування; 

б) виборним органом; 

в) ціновим механізмом; 

г) жодним із трьох вищезазначених способів. 

5. Товари Х та Y мають відповідно ціни 50 і 80 грош. од., і споживач витрачає весь свій 

бюджет на купівлю тільки цих товарів, купуючи 5 одиниць X і 8 одиниць Y. Граничні 

корисності 5-ї одиниці X і 8-ї одиниці Y однакові. Тоді можна зробити висновок, що: 

а) споживач перебуває в стані рівноваги; 

б) споживачеві треба купувати більше X і менше Y; 

в) споживачеві треба купувати менше X і більше Y; 

г) споживачеві треба збільшити купівлю обох товарів. 

6. Якщо гранична норма заміни між двома благами дорівнює 2/3 за всякого рівня споживання, 

то ви зробите висновок, що:  



  

а) обидва блага є досконалими субститутами; 

б) блага є досконалими комплементами; 

в) крива байдужості благ характеризується спадною MRS; 

г) крива байдужості благ опукла назовні від початку координат. 

7. Якщо за інших незмінних умов послідовне споживання одиниць блага Х призводить до 

зниження граничної корисності Х, то: 

а) Х є неповноцінним товаром; 

б) ефект заміщення більший за ефект доходу; 

в) еластичність попиту Х за ціною висока; 

г) товар Х має від’ємну перехресну еластичність з товаром-замінником. 

8. Якщо товари А і Б — взаємозамінники, то збільшення ціни товару А викличе: 

а) збільшення обсягу попиту на товар Б; 

б) зменшення обсягу попиту на товар Б; 

в) збільшення попиту на товар Б; 

г) зменшення попиту на товар Б. 

9. Пропозиція землі: 

а) абсолютно нееластична; 

б) характеризується одиничною еластичністю; 

в) абсолютно еластична; 

г) на різних ділянках характеризується різною еластичністю. 

10. Якщо два споживачі мають однакові граничні норми заміщення одного товару іншим, а 

також однакові криві байдужості для цих товарів, що є прямими лініями, то крива 

контрактів між ними на діаграмі Еджворта: 

а) є діагональною лінією; 

б) є точкою всередині діаграми; 

в) збігається зі сторонами діаграми; 

г) є всією площиною діаграми. 

 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Мікроекономіка, гранична корисність, гранична норма заміщення, підприємницька здібність, 

пропозиція, товари-комплементи, крива попиту, бюджетне обмеження, антиблаго, перехресна 

еластичність попиту 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Студент колекціонує компакт-диски. Якщо ціна компакт-диска буде вищою за 7 грн., він не 

купить жодного. Якщо ціна знизиться до 5 грн., він купуватиме 1 компакт-диск на місяць, якщо 

ціна становитиме 3 грн., - він купуватиме 2 компакт-диски, а якщо ціна впаде до 1 грн. - 

купуватиме 3 компакт-диски на місяць. 

1. Накресліть криву попиту студента на компакт-диски. 

2.  Обчисліть, яким буде споживчий надлишок, якщо ціна компакт-диска становить 3 грн. 

3.Визначте і покажіть графічно, на скільки зменшиться споживчий надлишок, якщо ціна компакт-

диска зросте до 5 грн. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1. Ваш сусід заважає вам самостійно вивчати мікроекономіку, оскільки допізна слухає голосну 

музику та влаштовує вечірки. Що ви зробите, керуючись основними положеннями теорії прав 

власності? 

а) звернетесь із скаргою до міліції; 

б) запросите друзів і будете намагатися розмовляти з ним з позиції сили; 

в) запропонуєте допомогу у придбанні аудиокасет за більш дешевою ціною в обмін на гарантії 

тиші у вечірній час; 

г) будете ходити до сусіда в гості та слухати музику разом з ним; 

д) жодна з попередніх відповідей не є коректною. 

2. Мікроекономічна теорія вивчає, як ринкова економіка визначає: 

а) ціну товару; 

б) ціну послуг; 

в) ціну економічних ресурсів; 

г) будь-які ціни. 

3.  Споживач вважає, що йому однаково корисно щоденно випивати як 8 склянок молока та 3 

склянки кефіру, так і 6 склянок молока та 4 склянки кефіру. У цьому випадку гранична норма 

заміщення кефіру молоком дорівнює: 

а) 6/4;  

б) 4/6;  

в) 2/1; 

г) 1/2. 

4. Ціна груш та яблук однакова (2 грош. од. за 1кг). Домашня господарка намагається 

максимізувати свою корисність, купуючи груші та яблука. Як гарний економіст, ви 

рекомендували б їй: 

а) купувати однакову кількість яблук і груш, поки ціна на них однакова; 

б) витратити весь свій можливий дохід на груші та яблука; 

в) купити таку кількість яблук і груш, щоб MRS між ними дорівнювала 1;  

г) зробити б) і в) водночас. 

5. Якщо номінальна процентна ставка становить 10%, а темп інфляції визначений 4% за рік, 

то реальна ставка становить, %: 

а) 14;  в) 2,5; 

б) 6;  г) 4. 



  

6. Якщо два товари виробляються за умов постійного ефекту від масштабу і підприємство 

використовує всі ресурси в однакових пропорціях, крива виробничих можливостей для цих 

товарів: 

а) опукла до початку координат; 

б) угнута до початку координат; 

в) є прямою лінією; 

г) не може бути визначена, враховуючи наведену інформацію. 

7. До методів корекції зовнішніх ефектів не належить: 

а) оподаткування; 

б) субсидування; 

в) встановлення права власності; 

г) ринкове ціноутворення. 

8. Будуючи моделі, економісти: 

а) розробляють припущення, які спрощують ситуацію; 

б) включають усю наявну інформацію; 

в) мають використовувати математичні моделі; 

г) намагаються дублювати реальний світ. 

9. Припустимо, що MUA / MUB = 7, а PA / PB = 5. Це означає, що: 

а) споживач знаходиться у стані рівноваги; 

б) для досягнення рівноваги варто купувати більше А і менше В; 

в) для досягнення рівноваги варто купувати більше В і менше А; 

г) немає правильної відповіді. 

10. Споживач купує лише банани та апельсини. Ціна бананів — 2 грош. од., апельсинів — 

1,5 грош. од. Споживач може витрачати на ці товари щотижня 16 грош. од. Якщо він 

максимізує корисність, то його норма граничної заміни апельсинів на банани становитиме: 

а) 3/4;  

б) 4/3; 

в) 1/8;  

 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Одинична еластичність, гранична норма заміни, обсяг пропонування, нижній рівень ціни, 

антиблаго, ефект доходу, ефект заміни, надлишок, функція попиту, закон пропозиції 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Функція попиту на комп'ютер нової моделі має вигляд: QD=100 - Р; функція пропонування:  

Qs=2P - 50. 

1. Визначте параметри ринкової рівноваги. 

2. Обчисліть цінову еластичність попиту і пропонування у точці рівноваги. 
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Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1. Мікроекономіка: 

а) оперує сукупними чи загальними рівнями доходів, зайнятості та виробництва; 

б) докладно досліджує окремих економічних суб’єктів, які становлять економічну систему; 

в) вивчає детальну інформацію про окремі сегменти економічної системи; 

г) базується на широкому підході до діяльності економічної системи. 

2. Ціна товару А дорівнює 3 грош. од., а Б — 2 грош. од. Якщо споживач оцінює граничну 

корисність товару Б у 30 ютилей і бажає максимізувати задоволення від покупки А і Б, тоді 

він має прийняти граничну корисність А за: 

а) 20 ютилей;   

б) 45 ютилей;   

в) 30 ютилей; 

г) 15 ютилей. 

3. З точки зору загальної рівноваги, монополіст, який максимізує власний прибуток, досягає: 

а) ефективного виробництва, але неефективного розподілу; 

б) ефективного розподілу, але неефективного виробництва; 

в) ефективного виробництва й ефективного розподілу; 

г) ані ефективного виробництва, ані ефективного розподілу. 

4. Перешкодою для досягнення Парето-ефективної загальної рівноваги у виробництві та в 

обміні може бути: 

а) монополія; 

б) монопсонія; 

в) забруднення навколишнього середовища; 

г) а), б) і в). 

5. Якщо два приватних власники ведуть переговори щодо компенсації шкідливого впливу 

виробничої діяльності одного на виробничу діяльність іншого, то на кінцевий результат 

переговорів впливають такі фактори: 

а) економічна сила учасників переговорів; 

б) належність об’єкта, на який здійснюється шкідливий вплив, певному господарському 

суб’єкту; 

в) можливість об’єктивного виміру витрат від шкідливого впливу; 

г) відмінності учасників переговорів з огляду на технічний рівень виробництва. 



  

6. Нахил бюджетної лінії визначається: 

а)кількістю споживаних благ; 

б)співвідношенням граничних корисностей благ; 

в)співвідношенням цін товарів; 

г)співвідношенням цін товарів та доходу споживача. 

7. Рівновага споживача на карті байдужості — це: 

а)будь-яка точка на найвищій з кривих байдужості; 

б)будь-яка точка на бюджетній лінії; 

в)будь-яка точка у просторі, обмеженому бюджетною лінією; 

г)точка дотику бюджетної лінії до кривої байдужості. 

8. Для споживача товари X і Y є абсолютними замінниками в пропорції 1:1. Ціна товару X - 1 

грн., товару Y - 1,5 грн. Споживач максимізує корисність, якщо: 

а) гранична норма заміни товару X товаром Y становить 2/3; 

б) споживач витрачає весь свій доход на товар X; 

в) споживач витрачає весь свій доход на товapY; 

г) гранична норма заміни товару X товаром Y становить 3/2. 

9. З підвищенням ціни нижчого блага: 

а)ефект доходу спонукатиме споживача купувати його більше, а ефект заміни - менше; 

б)в результаті дії і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує більше цього блага; 

в)ефект доходу спонукатиме споживача купувати його менше, а ефект заміни - більше; 

г)і ефект доходу, і ефект заміни спонукають до зменшення споживання блага. 

10. До змін у пропонуванні телевізорів і зміщення кривої пропонування не призведе: 

а)вдосконалення технології виробництва телевізорів; 

б)зменшення кількості виробників телевізорів; 

в)зниження цін телевізорів; 

г)підвищення цін комплектуючих виробів. 

 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Благо, мікроекономіка, граничні витрати, фірма, економічні витрати, виробнича функція, 

еластичність попиту за доходом, карта байдужості, блага Гіффена, рівновага споживача 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Загальні резерви комерційного банку становлять 580 млн.грн., депозити – 2550 млн.грн. Норма 

обов’язкових банківських резервів – 10%. Як може змінитися пропозиція кредитних грошей, 

якщобанк вирішить використати свої надлишкові резерви для видачі кредитів? 
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Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1. Яка з наступних проблем є мікроекономічною? 

а)вплив грошового пропонування на інфляцію; 

б)вплив урядових видатків на рівень зайнятості; 

в)вплив дефіциту товарів на заощадження; 

г)вплив зміни ціни нафти на виробництво автомобілів. 

2. Країна, в економіці якої задіяні всі ресурси, виробляє два товари -автомобілі та бензин. Уряд 

країни бажає збільшити виробництво автомобілів. За цих обставин йому можна порадити: 

а) зменшити виробництво бензину; 

б)збільшити виробництво бензину; 

в)за жодних обставин не збільшувати виробництво автомобілів; 

г)видати постанову про збільшення виробництва автомобілів. 

3. Кардиналістська модель поведінки споживача: 

а)не потребує кількісного визначення величини корисності; 

б)не потребує порівняння корисності різних благ; 

в)не вимагає незалежності корисностей різних благ однієї від іншої; 

г)передбачає можливість визначення кількісної величини корисності. 

4. Який з наведених нижче переліків значень граничної корисності ілюструє закон спадної 

граничної корисності: 

а)200, 150, 150, 150; 

б)200, 230, 250, 260; 

в) 200, 300,400, 500; 

Г) 200, 150,90,40. 

5. Форма і нахил кривих байдужості залежать: 

а)від ступеня замінності благ у споживанні; 

б)від співвідношення цін товарів; 

в)від уподобань споживача, його доходу та співвідношення цін товарів; 

г)всі відповіді правильні. 

6. Нахил бюджетної лінії визначається: 

а)кількістю споживаних благ; 

б)співвідношенням граничних корисностей благ; 

в)співвідношенням цін товарів; 



  

г)співвідношенням цін товарів та доходу споживача. 

7. Рівновага споживача на карті байдужості — це: 

а)будь-яка точка на найвищій з кривих байдужості; 

б)будь-яка точка на бюджетній лінії; 

в)будь-яка точка у просторі, обмеженому бюджетною лінією; 

г)точка дотику бюджетної лінії до кривої байдужості. 

8. Для споживача товари X і Y є абсолютними замінниками в пропорції 1:1. Ціна товару X - 1 

грн., товару Y - 1,5 грн. Споживач максимізує корисність, якщо: 

а) гранична норма заміни товару X товаром Y становить 2/3; 

б) споживач витрачає весь свій доход на товар X; 

в) споживач витрачає весь свій доход на товapY; 

г) гранична норма заміни товару X товаром Y становить 3/2. 

9. З підвищенням ціни нижчого блага: 

а)ефект доходу спонукатиме споживача купувати його більше, а ефект заміни - менше; 

б)в результаті дії і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує більше цього блага; 

в)ефект доходу спонукатиме споживача купувати його менше, а ефект заміни - більше; 

г)і ефект доходу, і ефект заміни спонукають до зменшення споживання блага. 

10. До змін у пропонуванні телевізорів і зміщення кривої пропонування не призведе: 

а)вдосконалення технології виробництва телевізорів; 

б)зменшення кількості виробників телевізорів; 

в)зниження цін телевізорів; 

г)підвищення цін комплектуючих виробів. 

 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Попит, перехресна еластичність, набір байдужості, закон попиту, еластичність пропозиції, 

мультиплікативна функція корисності, норма заміни, надлишок, цінова еластичність попиту, 

сукупна корисність 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Накресліть графік попиту та пропонування курчат за даними таблиці 

1. Визначте ціну рівноваги та рівноважний обсяг продукції. 

Ціна 1кг, грн. Попит тонн за місяць Пропонування, тонн за місяць 

5 

4 

3 

2 

1 

9 

10 

12 

15 

20 

18 

16 

12 

7 

0 

2. Накресліть нові графіки попиту та пропонування, які відображали б такі події: а)відбулося 

підвищення цін на свинину та яловичину;б)уряд збільшив податок на прибуток 

громадян;в)зросли ціни комбікормів;г)виведена нова порода курчат, що швидко 

ростуть;д)очікується, що найближчим часом ціни на курчат значно зростуть;поясніть, як ці 

події вплинуть на рівноважні ціну і обсяг продукції. 

3. Припустимо, що уряд фіксує ціни на курчат на рівні 2 грн. за кг. Які наслідки матиме 

встановлення такої ціни? Покажіть їх графічно. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1. До проблем, які вивчаються мікроекономікою, не відноситься: 

а) ефективне використання ресурсів; 

б) необмежені виробничі ресурси;  

в) максимальне задоволення потреб;  

г) рідкісність благ. 

2. Економісти стверджують, що кожна економічна система стикається з проблемою 

обмеженості ресурсів. Це означає, що: 

а)деякі товари можна купити тільки за дуже високими цінами; 

б)слаборозвинені країни мають дефіцит певних товарів; для розвиненихкраїн цієї проблеми не 

існує; 

в)економічні ресурси ніколи не бувають достатніми, щоб задовольнитиусі людські потреби; 

г)у будь-якій економіці трапляються спади, під час яких виникає нестачапевних благ. 

3. Недосконало конкурентними є ринки: 

а) на яких покупці чи продавці у своїх рішеннях враховують власну здатність впливати на 

ринкову ціну; 

б) монополії, олігополії та монополістичної конкуренції; 

в) монополії та олігополії; 

г) правильні відповіді а) і б). 

4. Закон спадної граничної корисності (перший закон Госсена) твердить, що: 

а)відношення граничних корисностей благ до їхніх цін повинні бути рівні; 

б)сукупна корисність зростає зі зростанням споживання благ; 

в)величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду 

зменшується до досягнення нульового значення в точці повного насичення потреби; 

г)зі зростанням доходів споживачів величина задоволення від споживання кожної додаткової 

одиниці благ даного виду зменшується. 

5. У міру просування донизу вздовж типової спадної кривої байдужості:  

а)вона стає пологішою, випрямляється; 

б)значення граничної норми заміни благ спадають; 

в)готовність споживача до заміни блага X благом Y зменшується; 

г)всі відповіді правильні. 

6. Оптимальний споживчий вибір передбачає: 



  

а)суміщення мети та обмежень споживача; 

б)суміщення моделі бажаного та моделі можливого; 

в) вибір споживчого кошика, який одночасно належав би до поверхні байдужості найвищого 

рівня корисності і мав спільні точки з множиною досяжних наборів;  

г) всі відповіді правильні. 

7. Залежність видатків споживачів від доходу для предметів першої та другої необхідності й 

предметів розкоші описують: 

а) криві Енгеля; 

б) криві "доход - споживання; 

в) криві Торнквіста; 

г) криві "ціна - споживання". 

8. Зниження ціни на бензин змістить: 

а)криву попиту на автомобілі ліворуч; 

б)криву попиту на автомобілі праворуч; 

в)криву пропонування автомобілів ліворуч; 

г)криву пропонування автомобілів праворуч.  

9. Ринок певного товару знаходиться у стані рівноваги, якщо: 

а)попит дорівнює пропонуванню; 

б)ціна дорівнює сумі витрат і прибутку; 

в)здійснюється державне регулювання цін; 

г)обсяг попиту дорівнює обсягу пропонування. 

10. Графічне зображення кривої абсолютно нееластичного попиту - це: 

а) пряма лінія з від'ємним нахилом; 

б) пряма горизонтальна лінія; 

в) U-подібна крива; 

г) вертикальна лінія. 

 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Нееластичний попит, ординалістська функція корисності, ціна, корисність, рівноважна функція 

цін, антиблаго, бюджетне обмеження, карта байдужості, дефіцит, монополія 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Ціна товару зросла з 1,5 грн. до 2 грн. за одиницю, а обсяг пропонування збільшився з 900 

одиниць до 1000 одиниць на тиждень. 

Обчисліть лінійний коефіцієнт цінової еластичності пропонування. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19 
 

Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1. Які з наведених нижче понять можна безпосередньо проілюструвати за допомогою 

побудови кривої виробничих можливостей: 

а)попит і пропонування; 

б)обмеженість виробничих ресурсів, ефективний вибір, альтернативнавартість; 

в)найкращий спосіб задоволення потреб за наявних ресурсів; 

г)правильні відповіді б) і в). 

2. Альтернативна вартість вимірюється: 

а)індексом споживчих цін; 

б)ціною товару, що купується; 

в)кількістю одного блага, від якої потрібно відмовитись заради одержання додаткової одиниці 

іншого блага; 

г)кількістю ресурсів, необхідних для виробництва даного товару. 

3. У міру просування донизу вздовж типової спадної кривої байдужості:  

а)вона стає пологішою, випрямляється; 

б)значення граничної норми заміни благ спадають; 

в)готовність споживача до заміни блага X благом Y зменшується; 

г)всі відповіді правильні. 

4. Якщо гранична норма заміни між двома благами дорівнює 2/3 забудь-якого рівня 

споживання, то можна зробити висновок, що: 

а)крива байдужості характеризується спадною MRS; 

б)блага є досконалими комплементами; 

в)обидва блага є досконалими субститутами; 

г)крива байдужості характеризується зростаючою MRS. 

5. Щоб опинитися у стані рівноваги, споживач повинен: 

а)бути впевненим, що ціни купованих ним товарів пропорційні сукупній  

корисності; 

б)не купувати недоброякісних товарів; 

в)розподілити доход таким чином, щоб остання гривня, витрачена на придбання будь-якого 

товару, надавала йому однакову граничну корисність; 

г)бути впевненим, що ціна кожного товару дорівнює граничній корисності грошей. 

6. Товар Гіффена - це: 



  

а)нижчий товар зі значною питомою вагою у бюджеті споживача; 

б)товар, для якого не виконується закон попиту, і крива попиту є висхідною; 

в)товар, для якого ефект доходу перевищує ефект заміни; 

г)всі відповіді правильні. 

7. Який з наведених чинників не призведе до зміщення кривої попитуна тенісні м'ячі? 

а)дуже гарна погода; 

б)зниження ціни на тенісні ракетки; 

в)збільшення числа бажаючих грати в теніс; 

г)зростання ціни на тенісні м'ячі. 

8. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то: 

а) виникає дефіцит товару; 

б) з'являється надлишок товару; 

в) знижується ціна ресурсів; 

г) у галузь увійдуть нові фірми. 

9. Сукупні витрати обчислюються як: 

a) VC – FC 

б) FC + VC; 

в) FC + VC + МС; 

г) (FC + VC) : Q. 

10. Фірма мінімізує витрати виробництва заданого обсягу продукції уточці дотику: 

а)ізокости та найнижчої з можливих ізоквант; 

б)ізокости та найвищої з можливих ізоквант; 

в)ізокванти та найнижчої з можливих ізокост; 

г)ізокванти та найвищої з можливих ізокост. 

 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Мікроекономіка, благо, сукупні витрати, праця, попит, монополія, досконала конкуренція, 

гранична корисність, капітал, потреба 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Коли ціна товару X зросла з 10 до 15 грн. за одиницю, споживання товару Y збільшилось з 50 до 

75 одиниць. Обчисліть коефіцієнт перехресної еластичності попиту і визначте, якими є ці товари - 

замінниками чи доповнювачами. 
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Тестова перевірка (за кожну правильну відповідь max – 1 бал) 

1. Щороку ви подорожували до моря поїздом, хоча могли б поїхати й автобусом. Влітку ви знов 

купили квиток на поїзд за минулорічною ціною, але дізналися, що квитки на автобус 

подорожчали вдвічі. Альтернативна вартість вашого вибору: 

а)вдвічі зросла; 

б)збільшилася, але конкретне зростання визначити неможливо; 

в)зменшилася вдвічі; 

г)зменшилася у невизначену кількість разів. 

2. Принцип раціональності поведінки означає, що: 

а)кожний економічний суб'єкт ощадливо витрачає гроші; 

б)кожна людина робить вибір, максимізуючи власну вигоду; 

в)кожний суб'єкт повинен діяти згідно існуючих правил, які відображають оптимальний варіант 

вибору; 

г)всі люди діють однаково, опинившись в однакових умовах. 

3. Якщо у випадку двопродуктового кошика одне з благ є антиблагом, то: 

а)криві байдужості споживача є висхідними; 

б)гранична норма заміни є позитивною; 

в)криві байдужості є прямим лініями; 

г)правильні відповіді а) і б). 

4. Ціна груш і яблук однакова і становить 2 грн. за кілограм. Споживач, який прагне 

максимізувати корисність від їх споживання, повинен: 

а)купувати однакову кількість груш і яблук, доки ціна на них однакова; 

б)купити таку кількість груш і яблук, для якої MRS дорівнювала б 1; 

в)купити таку кількість груш і яблук, видатки на які дорівнювали б доходу споживача; 

г)вірні відповіді б) і в). 

5. Зростання попиту на товар може бути наслідком зниження ціни: 

а) даного товару; 

б) товару-замінника; 

в) товару-доповнювача; 

г) нейтрального товару. 

6. Скорочення попиту на товар і зміщення кривої попиту на нього ліворуч є наслідком: 

а)скорочення доходів споживачів; 



  

б)очікування підвищення ціни товару; 

в)скорочення пропонування товару; 

г)підвищення цін товарів-замінників.  

7. Рівноважна ринкова ціна олії зросте, якщо: 

а) уряд надасть виробникам олії субсидію; 

б) уряд зафіксує ціну олії на рівні, вищому за рівноважну; 

в)домогосподарки почнуть робити заготовки салатів з олією на зиму; 

г)зросте число виробників олії. 

8. Якщо на ринку певного товару одночасно зростуть попит і пропонування,то: 

а)рівноважна ціна та рівноважна кількість зростуть; 

б)рівноважна ціна та рівноважна кількість не зміняться; 

в)рівноважна ціна зросте, але вплив на рівноважну кількість невизначе-ний; 

г)рівноважна кількість збільшиться, але вплив на рівноважну ціну неви-значений. 

9. Якщо еластичність попиту на товар А за ціною товару В становить мінус 3, то це означає 

що: 

а)ці товари взаємозалежні; 

б)якщо ціна на товар В підвищиться на 1%, то попит на товар А скоро- 

титься на 3%; 

в)товар А є товаром-комплементом В; 

г)всі відповіді правильні. 

10. Якщо зі зниженням ціни одного товару на 2% обсяг попиту на взаємопов'язаний з ним 

товар зменшився на 3%, це означає, що: 

а)коефіцієнт еластичності попиту за доходом перевищує 1; 

б)коефіцієнт цінової еластичності попиту перевищує 1; 

в)коефіцієнт перехресної еластичності попиту перевищує 1; 

г)коефіцієнт перехресної еластичності попиту є від'ємним. 

 

Дати визначення основним поняттям дисципліни «Мікроекономіка» (за кожну правильну 

відповідь max – 0,5 бал) 

Попит, перехресна еластичність, набір байдужості, закон попиту, еластичність пропозиції, 

мультиплікативна функція корисності, норма заміни, надлишок, цінова еластичність попиту, 

сукупна корисність 

 

Практичне завдання (25 б) 

Розвязати задачу 

Функція сукупних витрат монополістичного конкурента має вигляд: ТС = 200+30Q, функція 

попиту на продукцію фірми описується рівнянням: Р = 60-0,2Q. Визначте оптимальний обсяг 

випуску і ціну, які дозволяють максимізувати прибуток фірми. 
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«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

ЗАХІДНОДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

                        

Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Варіант 1 

 

1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1. Центральними суб'єктами мікроекономічного аналізу є: 

а) підприємства та банки; 

б) наймані робітники та підприємці; 

в) споживач і фірма; 

г) ринки товарів і ресурсів. 

2. Раціональність поведінки споживача означає, що: 

а) споживач прагне мінімізувати видатки на товари; 

б) споживач піклується не власним, а суспільним добробутом; 

в)споживач прагне максимізувати корисність за наявних обмежень; 

г)споживач прагне максимізувати кількість товарів у кошику. 

3. Положення бюджетної лінії не зміниться, якщо: 

а)ціни двох товарів знизяться, а доход у тій же пропорції зросте; 

б)ціна товару X знизиться у стільки разів, в скільки ціна товару Y зросте за 

незмінного доходу; 

в)ціни і доход зміняться в одному напрямку і в однаковій пропорції; 

г)ціна товару X зросте на стільки ж, на скільки знизиться ціна товару Yза 

незмінного доходу. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Закон попиту. Чинники, які впливають на попит. 

 

3. Практичне завдання (5 балів) 

Сім’я споживає 100 кг цукру в рік по ціні 3,4 грошових одиниць за 1кг. 

Коефіцієнт еластичності попиту на цукор по ціні Ер = -0,2. Як зміняться затрати 

сім’ї на цукор, якщо його ціна збільшиться на 10%? 

 



  

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 

0,5 балів) 

Одинична еластичність, гранична норма заміни, обсяг пропонування. 

 

 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

ЗАХІДНОДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

                        

Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Варіант 2 

 
1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1.Оптимальний споживчий вибір передбачає: 

а)суміщення мети та обмежень споживача; 

б)суміщення моделі бажаного та моделі можливого; 

в) вибір споживчого кошика, який одночасно належав би до поверхні байдужості найвищого 

рівня корисності і мав спільні точки з множиною досяжних наборів;  

г) всі відповіді правильні. 

2. Крива "ціна-споживання": 
а)сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з товарів, на її 

основі будується крива індивідуального попиту; 

б)сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу, на її основі 

будуються криві Енгеля; 

в)сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною цін обох товарів, на її основі 

будується крива індивідуального попиту; 

г)сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу, на її основі 

будується крива ринкового попиту. 

3. Коли ціна товару зростає, то: 
а) попит на нього, як правило, зменшується; 

б)крива попиту на товари-замінники зміщується ліворуч; 

в)крива попиту на товари-комплементи зміщується ліворуч; 

г)обсяг попиту, як правило, збільшується. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Вибір споживача: ординалістський та кардиналістський підходи. 

 

3. Практичне завдання (5 балів) 

Споживач робить вибір між двома товарами Х і У. Гранична корисність кожного з них для 
споживача наведена в таблиці. 

Одиниці товару MUx MUy 

1. 40 96 



  

2. 30 84 

3. 70 72 

Скільки одиниць кожного товару споживачеві потрібно купити, щоб отримати максимальну 

корисність, якщо його доход складає 54 грн., а ціни товарів Х і У дорівнюють відповідно Рх 

= 10 грн., Ру = 12 грн. 

 
4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 0,5 балів) 

Нижній рівень ціни, антиблаго, ефект доходу. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
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«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

ЗАХІДНОДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

                        

Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Варіант 3 

 
1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1. Яка з наступних подій могла спричинити зміщення кривої попиту на 

пральний порошок праворуч? 

а)зниження цін на сировину для виробництва прального порошку; 

б)зменшення доходів споживачів; 

в)зниження цін товарів-замінників; 

г)широка реклама прального порошку. 

2. Якщо ціна товару зросла на 1%, що призвело до скорочення обсягу попиту 

на 1%, то попит на цей товар є: 

а) еластичним; 

б) нееластичним; 

в) одиничної еластичності; 

г) абсолютно нееластичним. 

3. Граничний продукт змінного фактора - це: 

а)відношення сукупного обсягу випуску продукції до затрат змінного фактора; 

б)додатковий продукт, одержаний від застосування додаткової одиниці змінного 

фактора; 

в)кількість продукції, виробленої на одиницю затрат змінного фактора; 

г)відношення продуктивності праці до обсягу випуску. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива «ціна-споживання».  

 

3. Практичне завдання (5 балів) 

Магазин реалізує в день 400 кг цукру по ціні 3 грн. за 1 кг. Коефіцієнт цінової 

еластичності попиту Ер = -7. Продавці використали високу еластичність попиту, 



  

зменшивши ціну за 1 кг цукру на 20%. Визначте, як змінились обсяг продажу і 

виручка. 

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 

0,5 балів) 

Ефект заміни, надлишок, функція попиту. 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
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«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

ЗАХІДНОДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

                        

Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Варіант 4 

 
1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1. Граничні витрати — це: 

а)приріст сукупних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю; 

б)приріст змінних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю; 

в)додаткові витрати, пов'язані з випуском додаткової одиниці продукту; 

г) всі відповіді правильні. 

2. Як зміниться сукупний виторг продавця за умови зниження ціни товару, 

якщо попит на цей товар є нееластичним за ціною: 

а) зменшиться; 

б) збільшиться; 

в) не зміниться; 

г) зміни виторгу не пов'язані з еластичністю попиту. 

3.Криві байдужості - це криві: 

а)однакової кількості двох благ; 

б)однакового рівня корисності наборів двох благ; 

в)однакового рівня доходу споживача; 

г)однакових цін двох товарів. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Крива байдужості – лінія рівної корисності. Властивості кривих байдужості. 

 

3. Практичне завдання (5 балів) 

На основі наведених даних: 

Кількість яблук, шт. 0 1 2 3 4 5 6 7 

Сукупна корисність, 

ютилів 

0 5 9 12 14 15 15 14 



  

1) визначте граничну корисність третього яблука; 

2) побудуйте графіки сукупної та граничної корисності; 

3) за якого значення граничної корисності споживач отримує максимум 

сукупної корисності? 

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 

0,5 балів) 

Закон пропозиції, благо, мікроекономіка. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
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Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Варіант 5 

 
1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1. Форма і нахил кривих байдужості залежать: 

а)від ступеня замінності благ у споживанні; 

б)від співвідношення цін товарів; 

в)від уподобань споживача, його доходу та співвідношення цін товарів; 

г)всі відповіді правильні. 

2.Оптимальний споживчий вибір передбачає: 

а)суміщення мети та обмежень споживача; 

б)суміщення моделі бажаного та моделі можливого; 

в) вибір споживчого кошика, який одночасно належав би до поверхні байдужості 

найвищого рівня корисності і мав спільні точки з множиною досяжних наборів;  

г) всі відповіді правильні. 

3.Товар, що має високу альтернативну вартість, як правило: 

а) є дефіцитним; 

б) має високу ціну; 

в) має низьку ціну; 

г) погано продається. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Поняття еластичності. Еластичність попиту за ціною. Фактори, які впливають на 

еластичність.  

 

3. Практичне завдання (5 балів) 

Споживач витрачає 26 грошових одиниць в тиждень на шоколад та мармелад. 

Гранична корисність шоколаду для нього дорівнює 6-0,4х, де х – кількість 

шоколаду (кг). Гранична корисність мармеладу дорівнює 3,8-0,6у, де у – кількість 



  

шоколаду (кг). Ціна 1 кг. шоколаду складає 4 грошові олиниці, ціна1 кг 

мармеладу – 1 грошова одиниця. Скільки раціональний споживач купить 

шоколаду та мармеладу? 

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 

0,5 балів) 

Граничні витрати, фірма, економічні витрати. 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
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Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Варіант 6 

 
1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1.Сукупна корисність зростає, коли гранична корисність: 

а)зменшується; 

б)збільшується; 

в) збільшується або зменшується, але є додатною величиною; 

г) збільшується повільно. 

2.Правило максимізації корисності полягає у тому, що: 

а)споживач максимізує корисність, якщо розподіляє свій бюджет так, що гранична 

корисність на останню грошову одиницю видатків є однаковою для кожного виду благ; 

б)корисність максимізується вибором такого кошика в границях бюджетного обмеження, 

для якого відношення граничних корисностей останніх одиниць кожного виду благ до 

їхніх цін однакове для всіх благ; 

в) споживач максимізує корисність, якщо розподіляє свій бюджет так, що сукупна 

корисність на останню грошову одиницю видатків є однаковою для кожного виду благ; 

г) правильні відповіді а) і б). 

3.Ефект доходу -це: 

а)зміна обсягу попиту, спричинена зміною відносних цін товарів за незмінного 

реального доходу споживача; 

б)зміна обсягу попиту, спричинена зміною номінального доходу споживача за незмінних 

відносних цін товарів; 

в)граничний приріст обсягу попиту за зміни реального доходу в умовах незмінності 

відносних цін товарів; 

г)зміна обсягу попиту, спричинена зміною цін товарів. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Сукупна та гранична корисність. 

 

3. Практичне завдання (5 балів) 



  

Функція корисності споживача дорівнює: U=250-300/D, де U – сукупна корисність; D - 

дохід споживача. Споживачу на вибір надається 2 тис. грн. або лотерея, де він з 

ймовірністю 1/5 може виграти 5 тис. грн. або з ймовірністю 2/5 виграти 2 тис. грн. Що 

вибере споживач: грати або отримати дійсний еквівалент гри? 

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 0,5 

балів) 

Виробнича функція, еластичність попиту за доходом, карта байдужості. 
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Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Варіант 7 

 
1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1. Крива індивідуального попиту: 

а)відображає зміну рівня корисності споживача; 

б)в кожній точці представляє оптимум споживача для певного рівня корисності; 

в)відображає зменшення граничної норми заміни благ в міру зниження ціни 

одного з них; 

г)всі відповіді правильні. 

2. Зміщення кривої пропонування товару є наслідком: 

а) скорочення попиту на нього; 

б) зростання доходів споживачів; 

в) зниження ціни товару; 

г) надання субсидії виробникам. 

3.Як зміниться сукупний виторг продавця за умови зниження ціни товару, 

якщо попит на цей товар є нееластичним за ціною: 

а) зменшиться; 

б) збільшиться; 

в) не зміниться; 

г) зміни виторгу не пов'язані з еластичністю попиту. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Крива «доход-споживання». Функція попиту від доходу: крива Енгеля.  

 

3. Практичне завдання (5 балів) 

Ринок м’яса у Київі може бути описан такими функціями: попит: Qd = 600-10P, 

пропозиція: Qs = 320+4P. Яка цінова еластичність попиту та пропонування м’яса 

у Київі, якщо ринок знаходиться у рівновазі? 



  

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 

0,5 балів) 

Блага Гіффена, рівновага споживача, попит. 
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Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Варіант 8 

 

1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 
 

1.Відомо, що попит на сільськогосподарську продукцію нееластичнийза ціною. 

Якщо фермери цього року зібрали більший врожай, то їхсукупний виторг: 

а)зросте, оскільки зростуть обсяги продажу; 

б)зросте, оскільки зростуть ціни; 

в)залишиться незмінним, оскільки зростання сукупного виторгу від збільшення обсягу 

продажу зрівноважиться його зменшенням від зниження ціни; 

г)скоротиться, оскільки втрати сукупного виторгу від зниження цінибудуть більшими, 

ніж його приріст від збільшення обсягу продажу. 

2.У результаті якої комбінації еластичності попиту та пропонування основний 

тягар акцизного податку буде нести виробник: 

 Попит Пропонування 

а) Еластичний Еластичне 

б) Нееластичний Нееластичне 

в) Еластичний Нееластичне 

г) Нееластичний Еластичне. 

3.Рух вздовж кривої виробничих можливостей означає, що змінюються: 

а) ціни товарів, що виробляються; 

б) потреби споживачів; 

в) альтернативні витрати виробництва; 

г) прибутки виробників. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Потреби та економічні блага. 

 

3. Практичне завдання (5 балів) 

Сукупна корисність споживача представлена функцією: U=(A* B)'/2. де А -обсяг 

споживання апельсинів, В - обсяг споживання бананів. 



  

1. Визначте величину сукупної корисності, якщо А = 5. В = 80. 

2. Визначте рівень споживання бананів, якщо А = 10, А= 15, А= 20 і т.д. Побудуйте криву 

ізокорисності. 

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 0,5 

балів) 

Перехресна еластичність, набір байдужості, закон попиту. 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

ЗАХІДНОДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

                        

Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Варіант 9 

 
1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1. Корисність - це: 

а)кількість благ, які здатні задовольнити потреби споживача; 

б)мінімальне задоволення, яке споживач може одержати від споживання певного блага; 

в) задоволення, яке отримує людина від споживання благ; 
г) максимальне задоволення, яке споживач може одержати від споживання певного блага. 

2. Положення бюджетної лінії не зміниться, якщо: 
а)ціни двох товарів знизяться, а доход у тій же пропорції зросте; 

б)ціна товару X знизиться у стільки разів, в скільки ціна товару Y зросте за незмінного 

доходу; 

в)ціни і доход зміняться в одному напрямку і в однаковій пропорції; 

г)ціна товару X зросте на стільки ж, на скільки знизиться ціна товару Yза незмінного 

доходу. 

3. Ефект доходу -це: 
а)зміна обсягу попиту, спричинена зміною відносних цін товарів за незмінного реального 

доходу споживача; 

б)зміна обсягу попиту, спричинена зміною номінального доходу споживача за незмінних 

відносних цін товарів; 

в)граничний приріст обсягу попиту за зміни реального доходу в умовах незмінності 

відносних цін товарів; 

г)зміна обсягу попиту, спричинена зміною цін товарів. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 
Оптимальний вибір і зміна ціни. Крива індивідуального попиту 

 

3. Практичне завдання (5 балів) 

Заповнити таблицю. 

Ціна Попит Пропозиція Дефіцит Надлишок Об’єм 

продажу 

Виручка 



  

10   20   200 

 60    20 1800 

  40 5   500 

100    50 30  

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 0,5 

балів) 

Еластичність пропозиції, мультиплікативна функція корисності, норма заміни. 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

ЗАХІДНОДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

                        

Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Варіант 10 

 
1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1.Коли ціна нормального блага знижується, то: 

а)ефект доходу спонукатиме споживача купувати його більше , а ефект заміни - менше; 

б)в результаті дії і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує більше цього блага; 

в)в результаті дії ефекту доходу обсяг попиту зменшується, а ефекту заміни - 

збільшується; 

г)і ефект доходу, і ефект заміни спонукають до зменшення споживання блага. 

2. Якщо ціна товару зростає, то згідно закону попиту: 
а) попит скорочується; 

б) попит зростає; 

в) обсяг попиту скорочується; 

г) обсяг попиту зростає. 

3. Принцип раціональності поведінки означає, що: 
а)кожний економічний суб'єкт ощадливо витрачає гроші; 

б)кожна людина робить вибір, максимізуючи власну вигоду; 

в)кожний суб'єкт повинен діяти згідно існуючих правил, які відображають оптимальний 

варіант вибору; 

г)всі люди діють однаково, опинившись в однакових умовах. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Ринковий попит. Поняття споживчого надлишку. 

 

3. Практичне завдання (5 балів) 

Студент колекціонує компакт-диски. Якщо ціна компакт-диска буде вищою за 7 грн., 

він не купить жодного. Якщо ціна знизиться до 5 грн., він купуватиме 1 компакт-диск на 

місяць, якщо ціна становитиме 3 грн., - він купуватиме 2 компакт-диски, а якщо ціна 

впаде до 1 грн. - купуватиме 3 компакт-диски на місяць. 

1. Накресліть криву попиту студента на компакт-диски. 



  

2. Обчисліть, яким буде споживчий надлишок, якщо ціна компакт-диска становить 3 

грн. 

3.Визначте і покажіть графічно, на скільки зменшиться споживчий надлишок, якщо ціна 

компакт-диска зросте до 5 грн. 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 0,5 

балів) 

Надлишок, цінова еластичність попиту, сукупна корисність. 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

ЗАХІДНОДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

                        

Модульна контрольна робота № 2 

з дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Варіант 1 

 
1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1.Сукупні витрати обчислюються як: 
a) VC – FC 

б) FC + VC; 

в) FC + VC + МС; 

г) (FC + VC) : Q. 

2. Приймаючи рішення щодо оптимального обсягу виробництва, конкурентна 

фірма, як і будь-яка інша, повинна виробляти таку кількість продукції, для 

якої: 
а) середні сукупні витрати мінімальні; 

б) середній виторг дорівнює середнім сукупним витратам; 

в) граничний виторг дорівнює граничним витратам; 

г) сукупний виторг є максимальним. 

3. Фірма-монополіст: 
а)ніколи не зазнає збитків, оскільки має ринкову владу; 

б)може виробляти будь-який обсяг продукції і продавати її за будь-якою ціною; 

в)встановлює на свою продукцію найвищу ціну з можливих; 

г)з врахуванням кривої ринкового попиту визначає комбінацію обсягу випуску та 

ціни, що забезпечує максимізацію прибутку. 

 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Короткострокові витрати виробництва  

 

3. Практичне завдання (5 балів) 

Фірма планує закупити обладнання згідно інвестиційного проекту, реалізація якого 

розрахована на 5 років і вимагає початкових інвестицій у сумі 100 тис.грн. Очікувавний 

прибуток фірми однаковий для кожного з 5 років. Очікувана залишкова вартість 



  

обладнання оцінюється у 80 тис.дол. Процентна ставка – 10%. Визначте мінімальну 

суму щорічного прибутку, за якої реалізація даного інвестиційного проекту буде 

доцільною. 

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 0,5 

балів) 

Олігополія, сукупні витрати, ринок праці. 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

ЗАХІДНОДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

                        

Модульна контрольна робота № 2 

з дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Варіант 2 

 

1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1. Граничні витрати — це: 

а)приріст сукупних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю; 

б)приріст змінних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю; 

в)додаткові витрати, пов'язані з випуском додаткової одиниці продукту; 

г) всі відповіді правильні. 

2. Граничні витрати — це: 

а)приріст сукупних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю; 

б)приріст змінних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю; 

в)додаткові витрати, пов'язані з випуском додаткової одиниці продукту; 

г) всі відповіді правильні. 

3.Криві байдужості - це криві: 

а)однакової кількості двох благ; 

б)однакового рівня корисності наборів двох благ; 

в)однакового рівня доходу споживача; 

г)однакових цін двох товарів. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Олігополія: характерні ознаки. Теорії олігополії. 

 

3. Практичне завдання (5 балів) 

Підприємець який займається тиражуванням відеокасет орендує 

приміщення за 3000 гр. од. в рік. Використовувана ним власна апаратура вартістю 

4000 гр. од. спрацьовується за 2 роки. 



  

До відкриття власної справи підприємець працював в студії звукозапису, де його 

річна зарплатня становила 8000 гр. од. Зайнявшись бізнесом, він став щорічно 

отримувати 11500гр. од. доходу. 

Обчисліть бухгалтерські і економічні витрати підприємця, а також величину 

бухгалтерського і економічного прибутку, якщо реальна процентна ставка в 

національному банку становить 10 % річних. 

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 

0,5 балів) 

Монополія, загальні витрати, ринок капіталу. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

ЗАХІДНОДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

                        

Модульна контрольна робота № 2 

з дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Варіант 3 

 

1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1. На відміну від конкурентної фірми монополіст прагне: 

а) виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вищу; 

б) максимізувати прибуток; 

в) встановлювати ціну, що відповідає нееластичній частині лінії попиту; 

г) виробляти продукції більше і підвищувати ціну; 

д) вибирати такий обсяг виробництва, за якого граничний дохід дорівнює ціні. 

2. Галузь, що складається з 50 виробників диференційованої 

продукції,ринкова частка кожного з яких не перевищує 3%, належить до: 

а)досконалої конкуренції; 

б)монополістичної конкуренції; 

в)олігополії; 

г)монополії. 

3. Основна характеристика монополістичної конкуренції полягає у тому, що: 

а)фірми не можуть вільно входити в галузь і виходити з неї; 

б)на ринку діє незначне число фірм; 

в)фірми випускають диференційовану продукцію; 

г)фірми не мають ніякого контролю над цінами 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Вибір комбінації виробничих факторів за критерієм мінімізації витрат. 

 

3. Практичне завдання (5 балів) 

Функція витрат монополіста ТС = 50 + Q2, 



  

Попит на продукцію монополіста Р = 40 - Q 

Знайти, яку кількість товару буде виробляти монополіст, щоб 

максимізувати прибуток? 

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 

0,5 балів) 

Монопольна конкуренція, граничні витрати, бухгалтерський прибуток. 

 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

ЗАХІДНОДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

                        

Модульна контрольна робота № 2 

з дисципліни «Мікроекономіка» 

 

Варіант 4 
 

1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1. Закон спадної віддачі полягає у тому, що: 

а)з часом продуктивність землі спадає; 

б)всі ресурси залучаються до виробництва в міру спадання їх продуктивності; 

в)скорочується граничний продукт змінного фактора за незмінних обсягів використання 

інших факторів; 

г)граничний продукт змінного фактора зростає, а сукупний продукт спадає зі 

зростанням обсягу випуску. 

2. Визначте характер зміни витрат виробництва у короткостроковому періоді: 

а) коли сукупні витрати зростають, то зросхаюхь середні сукупні і середні змінні 

вихрахи, а граничні спадають; 

б) коли сукупні вихрати зростають, то середні сукупні витрати скорочуються, а граничні 

витрати дорівнюють нулю; 

в)коли сукупні вихрахи зросхають, хо середні сукупні ха граничні витрати можуть 

зменшуватись і зростати залежно від обсягу випуску; 

г)коли сукупні витрати зростають, зростають всі види середніх витрат. 

3. Середні сукупні витрати матимуть мінімальне значення за умови, що для даного 

обсягу випуску: 

а)середні змінні витрати дорівнюють сукупним постійним витратам; 

б)граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витратам; 

в)граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам; 

г)середні постійні витрахи інтенсивно знижуються. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Методи ціноутворення на ринку досконалої конкуренції. 

 



  

3. Практичне завдання (5 балів) 

Функція сукупних витрат монополістичного конкурента має вигляд: 

TC=200+30Q, функція попиту на продукцію фірми описується рівнянням: P=60-0,2Q. 

Визначте оптимальний обсяг випуску і ціну, які дозволяють максимізувати 

прибуток фірми. 

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 0,5 

балів) 

Економічний прибуток, змінні витрати, досконала конкуренція. 
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Варіант 5 
 

1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1. Оскільки граничний продукт змінного фактора зі збільшенням обсягу 

випуску фірми спочатку зростає, а потім знижується, то: 

а)сукупні витрати спочатку зростають повільно, а згодом - спостерігається їх 

стрімке зростання; 

б)сукупні змінні витрати спочатку стрімко зростають, а згодом їх зростання 

уповільнюється; 

в)середні змінні витрати спочатку зростають, а згодом знижуються; 

г)середні постійні витрати зростають з моменту дії закону спадної віддачі. 

2.Сукупні витрати обчислюються як: 

a) VC – FC 

б) FC + VC; 

в) FC + VC + МС; 

г) (FC + VC) : Q. 

3. Постійні витрати фірми - це: 

а)витрати на ресурси за цінами, що діяли на момент їх придбання; 

б)витрати, які мають місце навіть тоді, коли фірма нічого не виробляє; 

в)неявні витрати виробництва; 

г)витрати на придбання сировини за завчасно фіксованими цінами. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Особливості визначення монопольної ціни і об’єму виробництва. 

 

3. Практичне завдання (5 балів) 



  

Цукровий завод виробляє Q т. цукру на місяць, а загальні витрати  

виробництва TС = 1/50Q2 - 150Q+ 800. Залежність між ціною і обсягом випущеної 

продукції виражена  

як Р = 50 – 1/10 Q. При яких умовах прибуток підприємства буде максимальним? 

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 

0,5 балів) 

Явні витрати, монопольна конкуренція, сукупні витрати. 
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Варіант 6 
 

1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1. Цінова дискримінація — це: 

а) підвищення ціни на товар вищої якості; 

б) продаж того самого товару за різними цінами різним покупцям; 

в) встановлення різних цін на товари залежно від величини партій закупки; 

г) зниження ціни на сезонні товари в кінці сезону; 

д) усі попередні відповіді неправильні. 

2. Ламана лінія попиту для олігополіста обов’язково супроводжується: 

а) таємною змовою з підприємствами-конкурентами для додержання домовленої ціни; 

б) розривом кривої граничних витрат; 

в) розривом лінії граничного виторгу; 

г) неефективною роботою фірми; 

д) лідерством у цінах на ринку. 

3. Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають такі схожі риси: 

а) випускаються однорідні товари; 

б) ціна перевищує граничні витрати; 

в) немає бар’єрів для вступу конкурентів до галузі; 

г) еластичність попиту на продукт нижча, ніж за умов чистої монополії. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Особливості ціноутворення: жорсткість цін, лідерство у ціноутворенні. 

 

3. Практичне завдання (5 балів) 

Враховуючи залежність між обсягом виробництва світильників і сукупними 

витратами на їх виробництво, обчисліть витрати: постійні, змінні, середні сукупні, 

середні постійні, середні змінні і граничні. Останні чотири величини зобразіть графічно. 



  

Обсяг виробництва світильників в од. 

часу 

0 1 2 3 4 5 

Загальні витрати (грн.) 30 50 65 88 120 163 

 

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 0,5 

балів) 

Неявні витрати, олігополія, граничні витрати. 
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Варіант 7 
 

1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1. Монополіст, який бажає максимізувати прибуток, завжди виробляє такий 

обсяг продукції, за якого попит: 

а) нееластичний або одиничної еластичності; 

б) еластичний або одиничної еластичності; 

в) одиничної еластичності; 

г) монополіст не бере до уваги еластичність попиту. 

2. Найвірогідніше, що учасник картелю збільшить свої прибутки у 

короткостроковому періоді, якщо: 

а) буде продавати свої товари за більш низькими цінами; 

б) встановить більш високу ціну, ніж інші учасники картелю; 

в) здійснюватиме нецінову конкуренцію; 

г) буде повністю дотримуватися умов картельної угоди; 

д) збільшить випуск продукції понад встановлену квоту. 

3. За умов монополістичної конкуренції граничний виторг завжди: 

а) перевищує ціну; 

б) дорівнює ціні; 

в) нижчий за ціну. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважного обсягу та рівноважної 

ціни. 

 

3. Практичне завдання (5 балів) 



  

Модель простої монополії описується наступними рівняннями: 

ТR=100Q – Q2 ; 

MC=10 + Q 

Визначте обсяг виробництва, ціну продукції, якщо фірма функціонує як проста 

монополія; якщо фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції. Порівняйте 

результати. 

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 

0,5 балів) 

Нецінова конкуренція, бухгалтерський прибуток, цінові війни. 
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Варіант 8 

 

1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1. Якщо граничні витрати фірми перевищують її середні змінні витрати, то: 

а) продуктивнісхь праці зменшується; 

б) сукупний продукт змінного фактора зростає; и: в) фірма відчуває дію закону 

спадної віддачі; 

г) всі відповіді правильні. 

2. Якщо сукупні витрати виробництва 5 одиниць продукції становлять 1000 

грн., а постійні витрати - 200 грн., то середні змінні витрати фірми будуть 

дорівнювати: 

а) 800 грн.; 

б) 160 грн.; 

в) 200 грн.; 

г) 40 грн. 

3. Якщо у короткостроковому періоді фірма виробляє 10 одиниць продукції, її 

AVC становлять 5 грн., FС дорівнюють 20 грн., то АТС будуть дорівнювати: 

а) 70 грн.; 

б) 30 грн.; 

в) 25 грн.;  

г) 7 грн. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. Вплив на поведінку монополіста 

цінової еластичності попиту. 

 



  

3. Практичне завдання (5 балів) 

В галузі діє 100 однакових фірм. Витрати виробництва кожної фірми: 

TC = Q3 - 4Q2 + 20Q. Визначте ринкову ціну і галузевий випуск продукції, при 

якому на конкурентному ринку встановлюється довгострокова рівновага. 

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 

0,5 балів) 

Олігополістична конкуренція, монопольний ринок, ринок землі. 
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Варіант 9 

 
1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1. Підприємство в умовах досконалої конкуренції наймає оптимальну кількість 

робочої сили, коли: 

а) W = P(MPL); 

б) W = MRPL;  

в) MC = MRPL; 

г) MR = MPL. 

2. За даного попиту на інвестиції їх величина: 

а) не залежить від процентної ставки; 

б) може або збільшуватися, або зменшуватися при підвищенні процентної ставки; 

в) буде скорочуватись, якщо буде підвищуватися процентна ставка; 

г) буде збільшуватися, якщо буде підвищуватися процентна ставка. 

3. Аналіз загальної рівноваги: 

а) визначає одночасно ціни на всіх ринках; 

б) припускає можливість зворотного зв’язку; 

в) корисний при вивченні споріднених ринків; 

г) може одночасно розглядати ринки товарів і ресурсів; 

д) усі відповіді правильні. 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Модель ринку монополістичної конкуренції, її характеристика. 

 

3. Практичне завдання (5 балів) 

Сукупні витрати конкурентної фірми, що працює у короткостроковому 

періоді, задаються рівнянням: ТС = 100 + 2Q + Q2. Визначте: 

1) аналітичний вираз для граничних, середніх сукупних та середніх змінних 



  

витрат фірми; 

2) який обсяг продукції буде виробляти фірма у короткостроковому періоді, якщо 

ринкова ціна на її продукцію становить 40 грн. за одиницю, якими при цьому 

будуть результати діяльності фірми? 

3) який обсяг продукції конкурентна фірма вироблятиме у довгостроковому 

періоді, якщо її витрати залишаться незмінними і LAC=ATC? 

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 0,5 

балів) 

Змінні витрати, ринок капіталу, оптимум виробника. 
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1. Тестові завдання (за кожну правильну відповідь– 0,5 балів) 

 

1. Якщо розподіл ефективний за Парето: 

а) жодна торгівля не може поліпшити становище суб’єктів господарювання; 

б) він перебуває на кривій контрактів; 

в) обидва економічних агенти перебувають у кращому становищі, ніж на попередніх етапах; 

г) а) і б); 

д) а), б) і в). 

2. Які з наведених ситуацій є прикладами негативних зовнішніх ефектів? 

а) виробник електронного обладнання здійснює викиди розчинників у грунт, що завдає шкоди 

водопостачанню; 

б) я роблю красиву клумбу на подвір’ї будинку; 

в) популярний кінофільм знову спричиняє моду на гімнастичні обручі й ціна на них зростає; 

г) а) та б); 

д) а) та в). 

3. Економіку в цілому найкраще можна визначити як: 

а) взаємодію рішень на макро- і мікрорівнях; 

б) вивчення поведінки людей та підприємств щодо виробництва, розподілу та споживання 

обмеженої кількості товарів; 

в) практичне випробовування вартісних показників шляхом використання дедукції та індукції;  

г) використання політики спростовування фактів і гіпотез 

 

2. Теоретичне питання (4 бали) 

Характеристика досконалого конкурентного ринку праці. Граничний виграш виробника від 

найманої праці. 

 

3. Практичне завдання (5 балів) 

В таблиці наведені зміни технологічної результативності виробництва при заданому обсягу 

капіталу і змінних обсягів праці. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Заповнити  таблицю 

 

4. Написати визначення (ключові поняття) – (за кожну правильну відповідь – 0,5 балів) 

Сукупні витрати, монополія, досконала конкуренція. 

 

 

L TPL MPL APL 

3 - - 30 

4 - 20 - 

5 130 - - 

6 - 5 - 

7 - - 20 
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