
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни  

«Мікроекономіка» 
 

Спеціальність 051 Економіка 

Освітня програма 051.130 «Міжнародна економіка» 

Освітній рівень Перший (бакалаврській) рівень 

Статус дисципліни Базова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 1 курс, 2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 24 год.   

Практичні (семінарські) – 24 год. 

Лабораторні – 0 год. 

Самостійна робота – 72 год. 

Форма підсумкового контролю  Залік 

Кафедра Економічної теорії та економічної політики, ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 1 корпус, ауд. 407, тел. (097)521-83-17, 

https://www.economist.in.ua 

Викладач (-і) Пипенко Ірина Сергіївна, доцент, кандидат економічних 

наук 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

iryna.pypenko@hneu.net;  

+380664891687  

Дні занять Середа, п’ятниця 

Консультації По п’ятницям 15-50 – 17-25; очні / по вівторках 15-00 – 

16-00 дистанційні відповідно до графіку консультацій; 

індивідуальні 

Мета навчальної дисципліни формування ринково орієнтованого економічного світогляду, 

знань і навичок стосовно з’ясування механізмів встановлення та відновлення рівноваги мікро-

систем та підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. 

Передумови для навчання  

Економічна теорія, Основи економіки, Політична економія, Математика / володіння 

базовими економічними поняттями, вміння аналізувати, узагальнювати та 

систематизувати  

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади взаємодії виробника та споживача. Тема 1. 

Предмет і метод мікроекономіки Тема 2. Теорія граничної корисності й поведінка споживача 

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача Тема 4. Аналіз поведінки споживача Тема 

5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини  

Змістовний модуль 2. Теорія ринкових структур та суспільний добробут Тема 6. 

Мікроекономічна модель підприємства Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум 

товаровиробника Тема 8. Витрати виробництва Тема 9. Ринок досконалої конкуренції Тема 10. 

Монопольний ринок Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція Тема 12. Загальна 

характеристика факторних ринків  

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=309    

Рекомендовані джерела 

Основна: 1. Попов О.Є. Мікроекономіка : навчально-практичний посібник для самостійного 

вивчення дисципліни / О. Є. Попов, В. І. Отенко,  

І. М. Колесніченко та ін. ; за заг. ред. докт. екон. наук, доцента  

Попова О. Є. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 336 с. 2.  Базілінська О. Я. Мікроекономіка: Навч. 
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посібник для студ. /  О. Я. Базілінська. О. В. Мініна; / За ред. О. Я. Базілінської, – 2-ге вид., 

перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 349 с. 3.  Буряк П. Ю. 

Мікроекономіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало, І. В. 

Стасюк; Львівська держ. фін. акад. – К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 367 с. 

Додаткова:  4. Вініченко І. І. Мікроекономіка: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. 

І. Вініченко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька; Гуманітарний університет "Запорізький інститут 

державного та муніципального управління". – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 266 с. 

 

Система оцінювання результатів навчання 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. Мінімально 

можлива кількість балів за поточний і модульний контроль упродовж семестру – 60, той 

самий бал становить мінімум для кредиту. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Практичні/Семінарські заняття 30 

Домашні завдання 10 

Творчі/розрахункові завдання/есе 20 

Письмова контрольна робота 20 

Колоквіум (модульна контрольна робота) 20 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну,  

тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни (http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21499). 

 

Силабус затверджено на засіданні  

кафедри економічної теорії та економічної політики   

протокол № 1 від «25» серпня 2020 р. 


