Найменування навчальної
дисципліни
Кафедра:
Лектор:
Обсяг дисципліни:

Результати навчання:

Короткий зміст навчальної
програми:

Необхідні базові знання з
дисциплін (за потреби):

Мікроекономіка
Права та менеджменту у сфері цивільного захисту
Доцент Мартин Ольга Максимівна
3 кредити /90 академічних годин, з них:
лекцій – 32 годин;
практичних занять – 16 годин;
самостійної роботи – 42 годин.
Вміти:
o моделювати поведінку споживача з урахуванням
спадної граничної корисності блага;
 визначати зміни оптимального стану під впливом зміни
переваг споживача та зміни його доходу;
o виконувати графічну побудову ліній «доход –
споживання», «ціна – споживання»;
o моделювати ситуації порушення ринкової рівноваги і
давати їх характеристику;
o визначати основні показники, що характеризують
ефективність стратегії підприємства у коротко- та
довгостроковому періодах;
o обчислювати витрати виробництва та виконувати
економічні обґрунтування вибору мінімально
ефективного розміру підприємства та оптимальної
потужності діючого підприємства;
o використовувати результати мікроекономічного аналізу
для розробки та прийняття управлінських рішень;
o визначати ринкову ціну виробничого фактору;
o обґрунтовувати оптимальний вибір товаровиробника,
який купує фактори виробництва, та робітника щодо
праці і відпочинку






Аналіз попиту та пропозиції.
Теорія еластичності попиту та пропозиції.
Корисність економічного блага. Економічний вибір.
Аналіз поведінки споживача.
Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель
підприємства.
 Витрати виробництва.
 Ринок досконалої конкуренції.
 Монопольний ринок.
 Ринок монополістичної конкуренції.
 Олігополістична структура ринку.
 Загальна характеристика факторних ринків: особливості
попиту та пропозиції, рівновага.
 Ринок праці.
 Ринок капіталу і землі
 «Основи економічної науки»
 «Макроекономіка»
 «Економіка і фінанси»
 «Менеджмент»

Методи і критерії
оцінювання:

Рекомендована література:

 «Маркетинг»
 «Гроші і кредит»
• Поточний контроль, який здійснюється у формі усного чи
письмового опитування; захисту реферативних робіт;
представлення доповідей з презентаціями; вирішення
тестових завдань; виконання підсумкових контрольних
робіт; екзамен.
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