
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Інститут економіки та фінансів 

Вибіркова дисципліна 

кафедри теоретичної та прикладної економіки 

Мікроекономіка 



Мікроекономіка 

 Підсумкова форма контролю – 

  залік 

Предметом вивчення дисципліни є  

поведінка та механізми прийняття  

рішень окремими економічними  

суб’єктами 

Мета вивчення дисципліни 
надання студентам таких можливостей та переваг: 

• ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного  

мислення та економічної культури, адекватних до уявлень переходу  

країни до ринкових відносин; 

• навчання базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, 

вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних  

проблем, пов'язаних із майбутньою практичною діяльністю 

Період навчання 
 2 курс 4 семестр 

Обсяг 4 кредити, 120 годин 
лекції  24 год.; 
лабораторні - 26 год.; 
самостійна робота  70 год. 



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом 

елементів таких компетентностей: 

тенденцій 

Загальних: 

1. Здатність до розуміння соціально-економічних явищ, суспільних процесів і 

науково-технічного прогресу. 

2. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань у широкому діапазоні  

можливих місць роботи та повсякденному житті. 

3. Здатність застосовувати загальнонауковий методологічний апарат. 

принципів розвитку природи, людини, 4.  Здатність до формування світогляду, розуміння  

суспільства. 

Фахових: 

1. Здатність до розуміння принципів функціонування економіки та суб’єктів готельно-  

ресторанного бізнесу. 

2. Здатність застосовувати теоретичні засади, інструментарій і методологію дослідження 

процесів функціонування готельно-ресторанного господарства. 



Тематичний план дисципліни (лекційні блоки) 

Тема 1. Корисність економічного блага. Економічний вибір  

Тема 2. Аналіз поведінки споживача 

Тема 3. Попит та пропозиція 

Тема 4. Теорія еластичності 

Тема 5. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми  

Тема 6. Витрати виробництва 

Тема 7. Ринок досконалої конкуренції 

Тема 8. Монопольний ринок 

Тема 9. Ринок монополістичної конкуренції  

Тема 10. Олігополістична структура ринку  

Тема 11. Похідний попит 

Тема 12. Ринок праці  

Тема 13. Ринок капіталу 

Тема 14. Економічна ефективність та добробут 

Тема 15. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага 



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 

• Робоча програма навчальної дисципліни 

 
• Лекційний матеріал. 

 
• Методичні вказівки та варіанти завдань до практичних занять. 

 
• Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи. 



Кадрове забезпечення 

старший викладач Зав’ялова О. Р. 



Чекаємо на Вас! 


