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Тема: Аналіз впливу зміни попиту та пропозиції на рівноважну ціну і
рівноважну кількість товару

Мета роботи: визначення аналітичним і графічним способами рівноважної
ціни товару і рівноважної його кількості; виявлення закономірностей впливу
змін попиту та пропозиції на рівноважну ціну і рівноважну кількість товару.

Вихідні дані:
Ринковий попит та ринкова пропозиція товару протягом місяця

виражаються відповідно рівняннями (1) і (2):
,bQaР -= (1)

,dQcP += (2)

де Р – ціна товару, сотні грн.;
Q – кількість товару, тис. одиниць;
a,  b,  c,  d – коефіцієнти рівнянь попиту та пропозиції, значення яких

наведені в таблицях 1 і 2.

Таблиця 1 – Значення коефіцієнтів рівняння попиту за варіантами
Значення коефіцієнтів за варіантами

Ко
еф

іц
і-

єн
ти I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

a 11,8 11,6 11,4 11,2 11,0 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 11,8 11,6 11,4 11,2 11,0 10,8 10,6
b 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71 0,69 0,67 0,65 0,63 0,71 0,69 0,67 0,75 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,70 0,74

Таблиця 2 – Значення коефіцієнтів рівняння пропозиції за варіантами
Значення коефіцієнтів за варіантами

Ко
еф

іц
і-

єн
ти I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

c 0,98 0,94 0,90 0,99 0,95 0,91 0,97 0,93 0,95 0,90 0,93 0,97 0,93 0,92 0,99 0,95 0,95 0,98 0,94 0,90
d 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,89 0,87 0,85 0,83 0,81 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,89 0,89 0,88 0,86

Виконати таку роботу:
1. Визначити аналітично рівноважну кількість товару Qр і рівноважну ціну

товару Рр шляхом розв’язання системи рівнянь (1) і (2).
Підтвердити отримані значення Qp і Рр графічно, побудувавши графіки

попиту та пропозиції. Позначити попит через DD, а пропозицію – через SS. Ці

Робота №1
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графіки вважати рисунком 1.

2. Визначити аналітично рівноважну кількість товару
1pQ і рівноважну

ціну товару
1рР  при збільшенні попиту та незмінній пропозиції. Рівняння

попиту, що збільшився, прийняло вигляд
bQaP -= 25,1 , (3)

а пропозиція виражається рівнянням (2). Підтвердити  отримані значення
1pQ і

1рР  графічно, побудувавши на рисунку 1 графік попиту, що збільшився,
позначивши його через D1D1.

3. Визначити аналітично рівноважну кількість товару
2pQ і рівноважну

ціну товару
2рР  при зменшенні попиту та незмінній пропозиції. Рівняння

попиту, що зменшився, прийняло вигляд
bQaP -= 75,0 , (4)

а пропозиція виражається рівнянням (2). Підтвердити отримані значення
2pQ і

2рР графічно, побудувавши на рисунку 1 графік попиту, що зменшився,
позначивши його через D2D2.

4. Зробити аналіз впливу змін попиту на рівноважну ціну товару і
рівноважну його кількість.

5. Визначити аналітично рівноважну кількість товару
3pQ  і рівноважну

ціну товару
3рР  при збільшенні пропозиції та незмінному попиті. Рівняння

пропозиції, що збільшилася, прийняло вигляд
dQcP +-= 2 , (5)

а попит виражається рівнянням (1).
Підтвердити отримані значення

3pQ і
3pР графічно. Для цього необхідно

використовувати новий рисунок (рис.2). На рисунку 2 необхідно побудувати

графіки первісного попиту DD і первісної пропозиції SS, позначити первісну

рівноважну ціну Рр і первісну рівноважну кількість товару Qp. Потім на

рисунку 2 побудувати графік пропозиції, що збільшилася і виражається

рівнянням (5), позначивши її через S1S1.

6. Визначити аналітично рівноважну кількість товару
4pQ  і рівноважну

ціну товару
4рР при зменшенні пропозиції та незмінному попиті. Рівняння

пропозиції, що зменшилася, прийняло вигляд
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dQcP += 4 , (6)

а попит виражається рівнянням (1).
Підтвердити  отримані значення

4pQ  і
4рР графічно, побудувавши на

рисунку 2 графік пропозиції, що зменшилася і виражається рівнянням (6),
позначивши її через S2S2.

7. Зробити аналіз впливу змін пропозиції на рівноважну ціну товару і
рівноважну його кількість.

8. Визначити аналітично рівноважну кількість товару
5pQ  і рівноважну ціну

товару
5рР при одночасному збільшенні попиту та пропозиції. Для цього

необхідно використовувати рівняння (3) і (5).
Підтвердити отримані значення

5pQ  і
5рР графічно. Для цього необхідно

використовувати новий рисунок (рис.3).
На рисунку 3 побудувати графіки первісного попиту DD і первісної

пропозиції SS, позначити первісну рівноважну ціну Рр і первісну рівноважну
кількість товару Qp. Потім на рис. 3 побудувати графік попиту, що
збільшився, D1D1 і виражається рівнянням (3), і графік пропозиції, що
збільшилася, S1S1 і виражається рівнянням (5).

9. Зробити аналіз впливу одночасного збільшення попиту та пропозиції на
рівноважну ціну товару і рівноважну його кількість.

10. Визначити аналітично рівноважну кількість товару
6pQ  і рівноважну

ціну товару
6рР при одночасному зменшенні попиту та пропозиції. Для цього

необхідно використовувати рівняння (4) і (6).
Підтвердити отримані значення

6pQ  і
6рР  графічно. Для цього необхідно

використати новий рисунок (рис. 4). На рисунку 4 побудувати графіки
первісного попиту DD і первісної пропозиції SS, позначити первісну
рівноважну ціну Рр і первісну рівноважну кількість товару Qp. Потім на рис. 4
побудувати графік попиту, що зменшився, D2D2, і виражається рівнянням (4), і
графік пропозиції, що зменшилася, S2S2 і виражається рівнянням (6).

11. Зробити аналіз впливу одночасного зменшення попиту та пропозиції на

рівноважну ціну товару і рівноважну його кількість.

12. Визначити аналітично рівноважну кількість товару
7pQ  і рівноважну

ціну товару
7рР при одночасному зменшенні попиту і збільшенні пропозиції.

Для цього необхідно використовувати рівняння (4) і (5).
Підтвердити отримані значення

7pQ  і
7рР  графічно. Для цього необхідно

використовувати новий рисунок (рис. 5). На рис. 5 побудувати графіки
первісного попиту DD і первісної пропозиції SS, позначити первісну
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рівноважну ціну Рр і первісну рівноважну кількість товару Qp. Потім на рис. 5
побудувати графік попиту, що зменшився, D2D2 і виражається рівнянням (4), і
графік пропозиції, що збільшилася, S1S1 і виражається рівнянням (5).

13. Зробити аналіз впливу одночасного зменшення попиту і збільшення
пропозиції на рівноважну ціну товару і рівноважну його кількість.

14. Визначити аналітично рівноважну кількість товару
8pQ  і рівноважну

ціну товару
8рР при одночасному збільшенні попиту і зменшенні пропозиції.

Для цього необхідно використовувати рівняння (3) і (6).
Підтвердити отримані значення

8pQ  і
8рР  графічно. Для цього необхідно

використовувати новий рисунок (рис. 6). На рис. 6 побудувати графіки
первісного попиту DD і первісної пропозиції SS, позначити первісну
рівноважну ціну Рр і первісну рівноважну кількість товару Qp. Потім на рис. 6
побудувати графік попиту, що збільшився, D1D1 і виражається рівнянням (3), і
графік пропозиції, що зменшилася, S2S2 і виражається рівнянням (6).

15. Зробити аналіз впливу одночасного збільшення попиту і зменшення
пропозиції на рівноважну ціну товару і рівноважну його кількість.

Тема: Визначення цінової еластичності попиту

Мета роботи: визначення цінової еластичності попиту; з'ясування переваги
аналітичного способу оцінки цінової еластичності попиту над інтервальним
(табличним).

Вихідні дані:
Попит на товар протягом тижня визначається рівнянням

,bQaР -= (1)

де Р – ціна товару, сотні грн.;
Q – кількість товару, тис. одиниць;
a, b – коефіцієнти, значення яких наведені в таблиці 1 роботи №1.

Виконати таку роботу:
1. Визначити цінову еластичність попиту за інтервальними  значеннями

кількості товару і ціни на базі попиту, поданого рівнянням (1). Розрахунки
виконуються в таблиці 1.

Робота №2
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Таблиця 1 – Визначення цінової еластичності попиту (інтервальний варіант)

Кількість
запитуваного

товару за
тиждень Q',

одиниць

Ціна P',
грн.

Загальний
доход

TR'=Q'P', грн.

Вид
попиту

Коефіцієнт цінової еластичності
попиту

( ) ( )
22

''

''

''

''
'

нк

нк

нк

нк

PP
PP

QQ
QQЕ

+
-

+
-

=

1 2 3 4 5

Перед заповненням таблиці 1 необхідно перетворити аналітичне
вираження попиту (1) у табличне. Для цього для значень Q, що дорівнюють 1
тис. одиниць, 2 тис. одиниць і так далі з інтервалом у 1 тис. одиниць до 10 тис.
одиниць включно, установлюються значення ціни Р (сотні грн.) за формулою
(1) у таблиці 2, тобто заповнюються стовпчики 1 і 2 таблиці 2.

Потім на базі даних табл.  2  заповнюються стовпчики 1  і 2  таблиці 1,  у
якій значення Q'=1000×Q, а значення Р'=100×Р.

Таблиця 2 – Визначення цінової еластичності попиту (аналітичний варіант)
Кількість

запитуваного
товару за

тиждень Q, тис.
одиниць

Ціна
bQa -=P  ,

сотні грн.

Коефіцієнт цінової еластичності
попиту

bQ
bQaЕ -

-=
Вид попиту

1 2 3 4

Значення інших показників таблиці 1 встановлюються в такій
послідовності.

А) Визначаються значення загального доходу TR', грн. (стовпчик 3).
Б) За величинами загального доходу TR' установлюється характер цінової

еластичності попиту для кожного інтервалу значень Q' (стовпчик 4).
В) Установлюються значення коефіцієнтів еластичності попиту Е' для

кожного інтервалу значень Q' (стовпчик 5).  У наведеній у стовпчику 5
формулі для визначення інтервальних значень Е' прийняті наступні
позначення:

'' , кн QQ  - відповідно значення Q' для початку і кінця інтервалу в напрямку
зверху вниз у стовпчику 1.

'' , кн РР  - відповідно значення Р' для початку і кінця інтервалу в напрямку
зверху вниз у стовпчику 2.

Г) Підтверджується рівнозначність оцінки еластичності попиту за
показниками загального доходу і за значеннями коефіцієнта еластичності для
кожного інтервалу значень Q'.

2. На базі даних таблиці 1 побудуйте графіки попиту і загального доходу,
розташовуючи їх відповідно один під іншим. При побудові графіка попиту по
вертикальній осі відкладаються значення Р/, а по горизонтальній – значення Q/.
При побудові графіка загального доходу по вертикальній осі відкладаються
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значення загального доходу TR/, а по горизонтальній – значення Q/.
При побудові графіків дотримуйтесь наступних умов:
А) Вертикальні осі обох графіків повинні розташовуватися на одній

вертикальній лінії.
Б) Масштаби горизонтальних осей на обох графіках повинні бути

однаковими.
3. На графіку попиту покажіть ділянки з еластичним і нееластичним

попитом. Переконайтеся в тому, що значення Q', яке відповідає максимуму
загального доходу TR', є межею, що розділяє ділянки з еластичним і
нееластичним попитом.

4. Визначте цінову еластичність попиту Е для всіх значень Q, наведених у
таблиці 2, за формулою

bQ
bQaЕ -

-= . (2)

Розрахунки значень Е за формулою (2) виконуйте в стовпчику 3 таблиці
2.

5. Установіть характер еластичності попиту для значень Q, наведених у
таблиці 2, тобто треба заповнити стовпчик 4 таблиці 2.

6. За даними значень Е і Q таблиці 2 покажіть на графіку попиту ділянки
з еластичним і нееластичним попитом.

7. Визначте точне значення Q (тис. одиниць), яке  поділяє ділянки з
еластичним і нееластичним попитом за формулою

b
aQ
2

= . (3)

Покажіть це значення Q на графіку попиту.
8. Виведіть формули (2) і (3).

Тема: Оптимізація кількостей одиниць двох взаємонезалежних
товарів, що купуються, в умовах обмежених коштів і

побудова графіка попиту на один із них

Мета роботи: Визначення оптимальних кількостей одиниць двох
взаємонезалежних товарів, що купуються, при наявності обмежених коштів,
призначених для їх придбання; побудова графіка попиту на один із них.

Робота №3
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Вихідні дані:
Ціни взаємонезалежних товарів А і В, які позначені відповідно через РА і

РВ, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Ціни товарів А і В
Значення цін товарів А і В за варіантами, грн.

У
мо

вн
і п

оз
на

чк
и 

ці
н

то
ва

рі
вА

 іВ

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

РА 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
РВ 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5

Виконати таку роботу:
1. На рисунку 1 побудувати графіки бюджетних ліній для п'яти варіантів

коштів (бюджетів) R (грн.), які призначені для купівлі двох взаємонезалежних
товарів А і В протягом місяця, що приймають значення: R1=100 грн.; R2=200
грн.; R3=300 грн.; R4=400 грн.; і R5=500 грн. По вертикальній осі відкладати
кількості одиниць QА товару А, по горизонтальній – кількості одиниць QВ
товару В. Визначити й показати на рисунку 1 значення QА і QВ у точках
перетинання бюджетних ліній з осями координат.

2. Визначити оптимальні кількості одиниць QА і QВ товарів А і В для
кожного з п'яти варіантів коштів. Розрахунки оптимальних значень QА і QВ
виконувати в таблиці 2.

Показати на графіках бюджетних ліній (рис. 1) точки, що відповідають
встановленим оптимальним значенням QА і QВ. Оптимальні значення QА і QВ
показати на осях координат.

Таблиця 2 – Оптимальні кількості одиниць товарів А і В для п'яти варіантів коштів
Оптимальні кількісті одиниць

Величина кошт R, грн.
товару А

А
А P

RQ
2

=                    (1)

товару В

В
В P

RQ
2

=               (2)

1 2 3

3. На рисунку 2 побудувати графіки бюджетних ліній при величині
коштів, призначених для купівлі товарів А і В, R=500 грн. на місяць, незмінній
ціні РА товару А і перемінній ціні РВ товару В, для чого використовувати такі
значення РВ: 1РВ,  2РВ,  3РВ,  4РВ, і   5РВ.

Найменування й масштаби осей координат на рисунку 2 прийняти такими
ж, як і на рисунку 1. На графіках бюджетних ліній показати значення QА і QВ у
точках їх перетину з осями координат.
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4. Для кожного з п'яти варіантів цін РВ товару В і незмінній ціні РА товару
А при величині коштів у покупця R=500 грн. на місяць визначити оптимальні
кількості одиниць QА і QВ товарів А і В. Розрахунки оптимальних кількостей
одиниць QВ товару В виконувати в таблиці 3. Оптимальні кількості одиниць
QА товару А при всіх значеннях цін РВ товару В будуть однаковими і
дорівнюватимуть QА при R=500 грн. (дивіться стовпчик 2 таблиці 2 при R=500
грн.).

Таблиця 3 – Попит на товар В

Ціна РВ товару В, грн.

Оптимальні кількості одиниць товару В

В
В P

RQ
2

=  , одиниць

1 2

Точки з оптимальними значеннями QА і QВ показати на графіках
бюджетних ліній рисунка 2 і позначити координати цих точок на осях
координат.

5. За даними таблиці 3 на рисунку 3 побудувати графік попиту на товар
В, відкладаючи по вертикальній осі значення РВ, а по горизонтальній –
значення QВ.

6. Вивести формули (1) і (2), які наведені в таблиці 2.

Тема: Побудова й аналіз графіків загального, середнього
і граничного продуктів праці

Мета роботи: визначення значень загального, середнього і граничного
продуктів праці на основі заданого виразу виробничої функції; побудова
графіків цих показників і їх аналіз.

Вихідні дані
Виробнича функція фірми визначається виразом

21 aa KBLQ = , (1)

де Q – максимально можливий обсяг виробленої за місяць продукції при
конкретній технології, одиниці продукції;

L – витрати одиниць  праці за місяць, людинозміни. Значення L
приймати від 1000 до 10000 людинозмін включно з інтервалом 1000
людинозмін;

К=400 – витрати одиниць капіталу за місяць, машинозміни;

Робота №4
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В=2 – коефіцієнт виробництва;
a1,  a2 – коефіцієнти виробництва, значення яких за варіантами

наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Значення коефіцієнтів виробництва a1 і a2

Значення коефіцієнтів виробництва за варіантами

Ко
еф

іц
ієн

ти
 ви

ро
бн

иц
тв

а

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

a1 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74
a2 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26

Виконати таку роботу:
1. Визначити місячні значення загального TPL, середнього APL і

граничного MPL продуктів праці. Розрахунки виконувати в таблиці 2.
2. На основі даних таблиці 2 на рисунку 1 побудувати графік загального

продукту праці TPL  за місяць, відкладаючи по вертикальній осі значення TPL,
а по горизонтальній – значення L.

3. На основі даних таблиці 2 на рисунку 2 побудувати графіки середнього
АР і граничного МР продуктів праці за місяць, відкладаючи по вертикальній осі
значення АР і МР, а по горизонтальній  – значення L.

Таблиця 2 – Розрахунок значень загального, середнього і граничного продуктів праці

Ви
тр

ат
и 

од
ин

иц
ь

пр
ац

і з
а м

іся
ць

L,
лю

ди
но

зм
ін

и Загальний продукт
праці за місяць

21 aa
L KBLTP = ,

одиниці продукції

Середній продукт праці за
місяць,

людинозміни

Граничний продукт праці за місяць
( )

( ),1
1

1
21

L
aa

L
L

APaKBLa
L

TPМP

==

=
¶

¶
=

-

одиниці продукції

1 2 3 4

Рисунок 2 розташувати під рисунком 1 так, щоб вертикальні осі обох
рисунків лежали на одній вертикальній лінії. Горизонтальні осі рисунків 1 і 2
повинні мати однакові масштаби.

4. Сформулювати суть закону граничного продукту праці, що
зменшується  (закону віддачі, що зменшується).

5. Пояснити різницю між характерами графіків загального, середнього і
граничного продуктів праці, одержаних на основі виробничої функції, та
реальними графіками цих же показників.



15

Тема: Побудова карти ізоквант

Мета роботи: визначення сукупностей використовуваних одиниць праці й
капіталу, що дозволяють одержати задані максимально можливі обсяги
випуску продукції; побудова карти ізоквант.

Вихідні дані
Виробнича функція фірми визначається виразом (1), що наведений у

роботі №4.
Значення витрат одиниць праці L (людинозмін за місяць) і коефіцієнтів

виробництва В, а1 і а2 ті ж, що і в роботі №4.

Виконати таку роботу:
1. Визначити кількості одиниць капіталу К (машинозміни за місяць), що

фірмі необхідно використовувати із заданими кількостями одиниць праці L
(людинозміни за місяць) для виробництва заданих максимально можливих
місячних обсягів продукції. Розрахунки виконувати в таблиці 1.

Таблиця 1 – Розрахунок значень К
Кількості одиниць капіталу К (машинозміни за місяць), які

визначаються з рівняння ізокванти
2

21

11 a

aa B
Q

L
K ÷

ø
ö

ç
è
æ=  (1)

при значеннях Q рівних

Кількості
одиниць праці L,
Людинозміни за

місяць

Q1=2000
одиниць продукції за місяць

Q2=3000
одиниць продукції за місяць

Q3=4000
одиниць продукції за місяць

1 2 3 4

2. На основі даних таблиці 1 побудувати карту ізоквант для трьох значень
максимально можливих місячних обсягів випуску продукції: Q1=2000 одиниць,
Q2=3000 одиниць, Q3=4000 одиниць. По вертикальній осі відкладати кількості
одиниць капіталу К, а по горизонтальній – кількості одиниць праці L.

3. Вивести рівняння (1) ізокванти, наведене в таблиці 1, а також рівняння
ізокванти типу ( )KQL ,j=  при Q=const.

4. Вивести формули для визначення граничної норми технологічного
заміщення працею капіталу MRTSLK і граничної норми технологічного
заміщення капіталом праці MRTSKL на основі рівнянь відповідних ізоквант, а
також на основі формул

Робота №5
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K

L
LK MP

MPMRTS = , (2)

L

K
KL MP

MPMRTS = . (3)

Тема: Визначення мінімальних витрат на працю й капітал,
а також довгострокових загальних витрат виробництва

фірми при заданих обсягах випуску продукції

Мета роботи: визначення оптимальних кількостей одиниць праці і капіталу
при заданих обсягах виробництва фірми; визначення мінімальних загальних
витрат на працю і капітал при заданих обсягах виробництва фірми; побудова
графіка траєкторії зростання фірми; визначення й побудова графіка
довгострокових загальних витрат виробництва фірми при заданих обсягах
випуску продукції.

Вихідні дані
Виробнича функція фірми подана виразом (1), який наведений у роботі

№4. Значення коефіцієнтів виробництва В, а1 і а2 ті ж, що в роботах №4 і №5.

Додаткові вихідні дані
PL=15    – ціна праці, грн. за людинозміну;
PK=150  – ціна капіталу, грн. за машинозміну;
PМ=20 – вартість використовуваних матеріалів і сировини на одиницю

продукції, грн.

Виконати таку роботу:
1. Визначити оптимальні кількості одиниць праці L (людинозміни) й

одиниць капіталу К (машинозміни), а також мінімальні загальні витрати на
працю й капітал TCLK для місячних обсягів виробництва Q, що приймають
значення: Q1=2000, Q2=4000, Q3=6000, Q4=8000 одиниць.

Розрахунки зазначених показників виконувати в таблиці 1.
2. За даними таблиці 1 на рисунку 1 побудувати графік траєкторії

зростання фірми. По вертикальній осі відкладати значення К,  а по
горизонтальній – значення L.

У першу чергу необхідно побудувати графіки ізокост для чотирьох

Робота №6



17

значень TCLK, які наведені у стовпчику 4 таблиці 1, визначивши і вказавши на
рисунку 1 значення K і L у точках перетину ізокост з осями координат. На
кожній ізокості показати точки, у яких мають місце оптимальні значення К і L.
Координати цих точок указати на осях координат.

Таблиця 1 – Визначення оптимальних значень L, K  та мінімальних значень TCLK

Визначення  оптимальних  кількостей  одиниць

О
бс

яг
  в

ир
об

ни
цт

ва
Q

, о
ди

ни
ць

за
 м

іс
яц

ь

праці

( )21

2

2

1aa
a

L

K

Pa
Pa

B
QL +

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
= ,

(1) людинозмін за

місяць

Капіталу

21

1

1

2aa
a

K

L
Pa
Pa

B
QK +

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
= ,

(2) машинозмін за

місяць

Мінімальні загальні
витрати на працю і

капітал
,KKPLLPLKTC +=

грн. за місяць

Перевірка  правильності
встановлення оптимальних
кількостей одиниць L і K за

формулою
21 aa KBLQ = ,

одиниць за місяць

1 2 3 4 5

Схематично показати відрізки ізоквант, що проходять через точки з
оптимальними значеннями K і L. Позначити кожну з цих ізоквант відповідною
кількістю обсягу виробництва Q.

Побудувати графік траєкторії росту фірми, провівши лінію з початку
координат через усі точки з оптимальними значеннями K і L.

3. Обґрунтувати вид ефекту від зростання масштабу виробництва.
4. Установіть довгострокові загальні витрати виробництва фірми для

зазначених у пункті 1 чотирьох значень місячного обсягу випуску продукції
Q. Розрахунки виконувати в таблиці 2.

Таблиця 2 – Визначення довгострокових загальних витрат виробництва
Обсяг виробництва Q,

 одиниць за місяць
Довгострокові загальні витрати виробництва фірми

LRTC=TCLK+QPM,
грн. за місяць

1 2

5. На рис. 2 за даними таблиці 2 побудувати графік довгострокових
загальних витрат виробництва фірми шляхом відкладання по вертикальній осі
значення LRTC, а по горизонтальній – значення Q.

6. Виведіть формули (1) і (2), які подані в таблиці 1.
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Тема: Визначення витрат виробництва в короткостроковому
періоді методом багатоетапних простих розрахунків

Мета роботи: визначення на основі заданого виразу виробничої функції
перемінних VC, постійних FC, загальних TC, середніх перемінних AVC,
середніх постійних AFC, середніх AC і граничних MC витрат виробництва в
короткостроковому періоді методом багатоетапних простих розрахунків;
побудова графіків цих витрат залежно від обсягу випуску продукції і їх аналіз.

Вихідні дані
Виробнича функція фірми визначається виразом (1), який наведений у

роботі №4. Значення коефіцієнтів виробництва В, а1 і а2 ті ж,  що і в роботах
№4, №5 і №6.

Додаткові вихідні дані
PL=15  – ціна праці, грн. за людинозміну;
PK=150 – ціна капіталу, грн. за машинозміну;
PМ=20 – вартість використовуваних матеріалів і сировини на одиницю

продукції, грн.;
К=400 – витрати одиниць капіталу за місяць, машинозмін;
L  – витрати одиниць праці за місяць, людинозміни. Значення L приймати

від 0 до 10000 людинозмін включно з інтервалом 1000 людинозмін.

Виконати таку роботу:
1. Визначити перемінні VC, постійні FC і загальні TC витрати

виробництва за місяць. Розрахунки виконувати в таблиці 1.

Таблиця 1 – Розрахунок перемінних, постійних і загальних витрат виробництва за місяць
Витрати

одиниць праці
за місяць L,
людинозмін

Обсяг випуску
продукції за

місяць
,21 aa KBLQ =

одиниць

Витрати на
працю

(PLL),
грн.

Витрати на
сировину й
матеріали
(PMQ),

грн.

Перемінні витрати

Q,PLPVC ML +=  ,
грн.

Постійні
витрати

,KPFC K=
грн.

Загальні
витрати

,FCVCTC +=
грн.

1 2 3 4 5 6 7

2. Визначити середні AC, середні перемінні AVC, середні  постійні AFC і
граничні MC витрати виробництва. Розрахунки виконувати в таблиці 2 для поданих
у таблиці 1 обсягів випуску продукції Q, крім Q=0, і використовуючи отримані в
ній значення VC, FC і TC.

Робота №7
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Таблиця 2 – Розрахунок середніх, середніх перемінних, середніх постійних і граничних
витрат

Обсяг
випуску

продукції за
місяць

Q, одиниць

Середні
витрати

,
Q

TCAC =

грн.

Середні
перемінні
витрати,

,
Q

VCAVC =

грн.

Середні
постійні
витрати

,
Q
FCAFC=

грн.

Приріст значень
загальних витрат

DTC, грн.

Приріст
значень
обсягу

випуску
продукції
DQ, грн.

Граничні
витрати

,
Q

TCMC
D
D

=

грн.
1 2 3 4 5 6 7

3. На основі даних таблиці 1 на рисунку 1 побудувати графіки перемінних
VC, постійних FC і загальних TC витрат виробництва за місяць залежно від
обсягу випуску продукції Q. По вертикальній осі відкладати значення VC, FC і
TC, а по горизонтальній – значення Q.

4. На основі даних таблиці 2 на рисунку 2 побудувати графіки середніх
перемінних AVC, середніх постійних AFC, середніх AC і граничних MC
витрат виробництва залежно від обсягу випуску продукції Q. По вертикальній
осі відкладати значення AVC, AFC, AC і MC, а по горизонтальній – значення
Q. Рисунок 2 розташовуйте під рисунком 1 так, щоб вертикальні осі обох
малюнків лежали на одній вертикальній лінії. Горизонтальні осі повинні мати
однакові масштаби.

5. Пояснити різницю між характерами графіків усіх видів витрат, які
отримано на основі виробничої функції, і реальними графіками цих же
показників.

Тема: Визначення витрат виробництва в короткостроковому
періоді за аналітичними залежностями

Мета роботи: визначення на основі заданого виразу виробничої функції
перемінних VC, постійних загальних TC, середніх перемінних AVC, середніх
постійних AFC, середніх AC і граничних витрат виробництва в
короткостроковому періоді за аналітичними залежностями; порівняння
результатів, отриманих методом багатоетапних простих розрахунків і за
аналітичними залежностями; побудова графіків середніх, середніх
перемінних і граничних витрат виробництва.

Робота №8
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Вихідні дані
Виробнича функція фірми визначається виразом (1), який наведений у

роботі №4. Значення коефіцієнтів виробництва В, а1 і а2 ті ж,  що і в роботах
№4, №5, №6 і №7.

Додаткові вихідні дані
Додаткові вихідні дані ті ж, що і в роботі №7, тобто:
PL=15 – ціна праці, грн. за людинозміну;
PK=150 – ціна капіталу, грн. за машинозміну;
PМ=20 – вартість використовуваних сировини і матеріалів на одиницю

продукції, грн.;
К=400 – витрати одиниць капіталу за місяць, машинозміни;
L – витрати одиниць праці за місяць, людинозміни. Значення L приймати

від 0 до 10000 людинозмін включно з інтервалом 1000 людинозмін.

Виконати таку роботу:
1. Визначити перемінні VC, постійні FC і загальні TC витрати

виробництва за місяць. Розрахунки виконувати в таблиці 1.

Таблиця 1 – Розрахунок перемінних, постійних і загальних витрат виробництва за місяць
Витрати

одиниць праці
за місяць L,

людинозміни

Обсяг випуску продукції
за місяць

,21 aa KBLQ =
одиниці

Перемінні витрати

,QP
K

P
B
QVC Maa

La
1

12

1 +÷
ø
ö

ç
è
æ=

грн.

Постійні
витрати

,KPFC K=
 грн.

Загальні
витрати

,FCVCTC +=
грн.

1 2 3 4 5

2. Порівняйте значення VC, FC і TC, які отримані в таблицях 1 робіт №7 і
№8, і переконаєтеся, що вони однакові.

3. Визначити середні перемінні AVC, середні постійні AFC, середні AC і
граничні MC витрати виробництва за місяць. Розрахунки виконувати в таблиці
2 для поданих у таблиці 1 обсягів випуску продукції Q.

4. Порівняйте значення AVC, AFC і AC, отримані в таблицях 2 робіт №7 і
№8, і переконаєтеся, що вони однакові.

Чим викликані розбіжності у величинах MC, отриманих у таблицях 2
робіт №7 і №8?

5. На основі даних таблиці 2 на рисунку 1 побудувати графіки середніх
перемінних AVC, середніх AC і граничних MC витрат виробництва за місяць
залежно від обсягу виробництва Q. По вертикальній осі відкладати значення
AVC, AC і MC, а по горизонтальній – значення Q.
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Таблиця 2 – Розрахунок середніх перемінних, середніх постійних, середніх і граничних
витрат виробництва за місяць

Обсяг
випуску

продукції за
місяць Q,
одиниць

Середні перемінні
витрати виробництва

,

1

2

1

1

1

1

1

M

a
a

a

L
a
a

P

KB

PQ
AVC +=

-

грн.

Середні постійні
витрати виробництва

,
Q
KPAFC K=

грн.

Середні витрати
виробництва

,AFCAVCAC +=

 грн.

Граничні витрати
виробництва

,

1

2

1

1

1

1

1

1

M

a
a

a

L
a
a

P

KBa

PQ
MC +=

-

 грн.
1 2 3 4 5

6. Визначити значення Q, при якому середні витрати AC будуть
мінімальні, за формулою

÷
÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-

×=
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+

1

1

2

1

1

1

11
a

L

a
a

K

a
P

KPBQ . (1)

Упевніться в цьому на графіку середніх витрат, який побудовано на
рисунку 1. При отриманому значенні Q повинні перетинатися криві середніх і
граничних витрат.

7. Установити мінімальну величину середніх витрат ACmin (грн.) графічно
і підтвердити її розрахунком за формулами, які наведені у стовпчиках 2, 3 і 4
таблиці 2.

8. Вивести формулу (1).

Тема: Максимізація прибутку досконало конкурентної
фірми в короткостроковому періоді

Мета роботи: визначення оптимального обсягу випуску продукції і
максимального прибутку (мінімального збитку) фірми за правилом рівності
граничних витрат і граничного доходу, а також за різницею загального
доходу і загальних витрат; розрахунок основних техніко-економічних
показників фірми.

Робота №9
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Вихідні дані
Виробнича функція фірми визначається виразом (1), який наведений у

роботі №4. Значення коефіцієнтів виробництва В, а1 і а2 ті ж,  що і в роботах
№4, №5, №6, №7 і №8.

Додаткові вихідні дані
Додаткові вихідні дані ті ж, що і в роботах №7 і №8, тобто:
PL=15 – ціна праці, грн. за людинозміну;
PK=150 – ціна капіталу, грн. за машинозміну;
PМ=20 – вартість використовуваних сировини і матеріалів на одиницю

продукції, грн.;
К=400 – витрати одиниць капіталу за місяць, машинозмін;
L=1000¸10000 – витрати одиниць праці за місяць, людинозмін.

Виконати таку роботу:
1. На рисунку 1 роботи №8 установити три значення оптимального

місячного обсягу випуску продукції Q1, Q2 і Q3 для трьох величин ціни товару Р
(грн.), що приймають відповідно значення: P1=ACmin, P2=1,25ACmin і
P3=0,75ACmin. Величину ACmin прийняти з роботи №8.

На цьому ж рисунку показати площі прямокутників, що відповідають
величинам прибутку чи збитку фірми при вказаних значеннях ціни товару.

За наявності збитку обґрунтувати альтернативу: фірмі закриватися чи
продовжувати працювати?

2. Визначити основні техніко-економічні показники фірми при значеннях
ціни товару, що дорівнюють P1, P2 і P3.  Для цього треба заповнити таблицю 1.

Зробити аналіз впливу збільшення й зменшення ціни на величини всіх
наведених у таблиці 1 показників. Пояснити причину зміни значень цих
показників при збільшенні й зменшенні ціни.

Таблиця 1 – Основні техніко-економічні показники фірми

Ціна
товару

Р,
грн.

Оптимальний
обсяг  випуску
продукції за
місяць Q,
одиниць

Середні витрати
виробництва
(собівартість
продукції)

AC,
грн.

Економічний
прибуток чи

збиток

( ) ,QACPPr -=

 грн.

Кількість
одиниць праці

,1 1

1

2

1
a

a
a B

Q

K

L ÷
ø
ö

ç
è
æ=

людинозмін

Середній продукт
(продуктивність)

праці

,
L
QAPL =

одиниць праці на
людинозміну

1 2 3 4 5 6

3. Рисунок 1 роботи №7 треба доповнити трьома графіками загального
доходу фірми, який визначається з виразів TR1=Q×P1, TR2=Q×P2 і TR3=Q×P3,
відповідно при трьох значеннях ціни: Р1, Р2 і Р3.

З отриманого рисунка для значень ціни Р, що дорівнюють Р1, Р2 і Р3,
установити оптимальні значення місячних обсягів випуску продукції Q1, Q2 і
Q3, а також відповідні їм величини економічного прибутку чи збитку.



23

Порівняєте їх із аналогічними показниками, наведеними в таблиці 1 цієї
роботи, і переконаєтеся в їх ідентичності.

4. Для значень ціни Р, що дорівнюють Р1, Р2 і Р3, визначити оптимальні
значення місячних обсягів випуску продукції Q1, Q2 і Q3, а також значення
середніх витрат виробництва (собівартості продукції) AC1, AC2 і AC3
аналітичним способом, тобто безпосередньо за формулами (1) і (2), наведених
у таблиці 2.

Порівняєте значення Q і AC, отримані в таблиці 2 аналітичним способом
зі значеннями Q і AC, отриманими графічним способом і поданими в таблиці
1, і переконаєтесь в їх ідентичності.

Таблиця 2 – Розрахунок оптимальних значень Q і величин AC

Ціна
товару Р,

грн.

Оптимальний обсяг випуску продукції за
місяць

,1

1

1

2

1

1 1

1
a
a

a
a

a

L

M KBa
P

PPQ
-

-
=  одиниць (1)

Середні витрати виробництва
(собівартість продукції)

,
1

2

1

1

1

1

1

Q
KP

P

KB

PQ
AC K

M

a
a

a

L
a
a

++=

-

 грн. (2)

1 2 3

Зробити висновок про можливість чисто аналітичного встановлення всіх
техніко-економічних показників таблиці 1, включаючи економічний прибуток
чи збиток.

5. Вивести наведену в таблиці 2 формулу (1).

Тема: Максимізація прибутку й визначення основних
техніко-економічних показників монопольної

фірми в короткостроковому періоді при різних
ринкових ситуаціях і варіантах її поведінки

Мета роботи: визначення оптимальних значень ціни, обсягу випуску продукції
і максимального прибутку (мінімального збитку) монопольної фірми при
різних варіантах попиту, а також при застосуванні цінової дискримінації;
розрахунок основних техніко-економічних показників фірми.

Вихідні дані
Виробнича функція фірми визначається виразом (1), наведеним у роботі

№4. Значення коефіцієнтів виробництва В, а1 і а2 ті ж, що в роботах №4, №5,
№6, №7, №8 і №9.

Робота №10
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Рівняння базового попиту на продукцію фірми має вигляд
bQaP -= , (1)

де Р – ціна продукції, грн.;
Q – кількість запитуваної за місяць продукції, одиниць;
a, b – коефіцієнти, що приймають значення:

a=120, b=0,015.

Додаткові вихідні дані
Додаткові вихідні дані ті ж, що і в роботах №7, №8 і №9, тобто:
PL=15 – ціна праці, грн. за людинозміну;
PK=150 – ціна капіталу, грн. за машинозміну;
PМ=20 – вартість використовуваних матеріалів і сировини на одиницю

продукції, грн.;
К=400 – витрати одиниць капіталу за місяць, машинозмін;
L=1000¸10000 – витрати одиниць праці за місяць, людинозмін.

Розв’язати такі задачі:
Задача  1 . Визначити і проаналізувати основні техніко-економічні

показники монопольної фірми при базовому попиті на продукцію, що
збільшився і зменшився.

Розв’язувати цю задачу в такій послідовності.
1.1. На рисунку 1 на базі даних таблиці 2 роботи №8 побудувати графіки

середніх AC, середніх перемінних AVC і граничних MC витрат виробництва
залежно від обсягу виробництва Q.

1.2. На рисунку 1 також побудувати графіки базового попиту
( )bQaP -= , попиту, що збільшився ( )bQaP -= 25,11  і зменшився
( )bQaP -= 75,02 , а також графік базового граничного доходу ( )bQaMR 2-= ,
графіки граничного доходу, що збільшився ( )bQaMR 225,11 -=  і зменшився
( )bQaMR 275,02 -= .

Розрахунок координат точок для побудови цих графіків виконувати в

таблиці 1 при значенні Q, що дорівнюють 0;
2

0,75
b

a
× і

2
1,25

b
a

× .

Таблиця 1 – Розрахунок координат точок для побудови графіків попиту і граничного
доходу

Q,
одиниць

bQaP -=  ,
грн.

bQaMR 2-=  ,
 грн.

bQaP1 -= 25,1  ,
 грн.

bQaMR1 225,1 -=  ,
грн.

bQaP2 -= 75,0  ,
 грн.

bQaMR2 275,0 -=  ,
 грн.

1 2 3 4 5 6 7

1.3. З рисунка 1 встановити зазначені в таблиці 2 показники для варіантів
з базовим попитом, що збільшився і зменшився.



25

Таблиця 2 – Значення Q, P і AC отримані з рисунка 1 для трьох варіантів попиту

Варіант попиту
Оптимальний обсяг випуску

продукції за місяць,
одиниць

Оптимальна ціна
продукції, грн.

Середні витрати виробництва
(собівартість) продукції, грн.

1 2 3 4
Базовий Q= P= AC=

Збільшився Q1= P1= AC1=
Зменшився Q2= P2= AC2=

1.4. На рисунку 1 показати площі прямокутників, що відповідають величинам
прибутку чи збитку фірми для кожного варіанта попиту.

За наявності збитку обґрунтувати альтернативу: фірмі закриватися чи
продовжувати працювати?

1.5. Уточнити значення оптимальної ціни і середніх витрат виробництва
аналітичним розрахунком для встановлених оптимальних обсягів випуску
продукції. Аналітичні розрахунки виконувати в таблиці 3.

Таблиця 3 – Уточнення значень P і AC

Варіант попиту

Оптимальний обсяг
випуску продукції

за місяць,
одиниць

Оптимальна ціна
продукції,

грн.

Середні витрати виробництва (собівартість)
продукції

,
1

2

1

1

1

1

1

Q
KPP

KB

PQAC K
M

a
a

a

L
a
a

++=

-

 грн. (2)

1 2 3 4
Базовий Q= bQaР -= AC=

Збільшився Q1= bQaР -= 25,11 AC1=
Зменшився Q2= bQaР -= 75,02 AC2=

Для всіх варіантів попиту прийняти значення оптимальної ціни і середніх
витрат виробництва, отримані в таблиці 3.

1.6. Визначити основні техніко-економічні показники фірми при трьох
варіантах попиту. Для цього треба заповнити таблицю 4.

1.7. Зробити аналіз впливу збільшення і зменшення попиту на величини
всіх наведених у таблиці 4 показників. Пояснити причину зміни значень цих
показників при збільшенні і зменшенні попиту.

Таблиця 4 – Основні техніко-економічні показники фірми
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ць
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ьн
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а

пр
од

ук
ці

ї, 
гр

н.

Се
ре

дн
і в

ит
ра

ти
ви

ро
бн

иц
тв

а (
со

бі
ва

рт
іс

ть
)

пр
од

ук
ці

ї, 
гр

н.

Прибуток
чи  збиток

( ) ,QACPPr -=

 грн.

Витрати одиниць праці

1

1

2

1
1 a

a
a B

Q

K

L ÷
ø
ö

ç
è
æ=  ,  (3)

людинозмін

Середній продукт
(продуктивність)

праці

,
L
QAPL =      (4)

одиниць продукції на
людинозміну

1 2 3 4 5 6 7
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Продовження табл. 4
1 2 3 4 5 6 7

Базовий Q= P= AC= =rP L= =LAP
Збіль-
шився Q1=  P1= AC1= =

1r
P L1= =

1LAP

Змен-
шився Q2=  P2= AC2= =

2r
P L2= =

2LAP

Задача  2 . Монопольна фірма із середніми і граничними витратами
виробництва, наведеними на рисунку 1, працює в умовах попиту, що
збільшився, і рівняння якого має вигляд

bQaP -= 25,11 . (5)

При незастосуванні цінової дискримінації фірма має техніко-економічні
показники, наведені в таблиці 4 (варіант із попитом, що збільшився).

Провівши маркетингові дослідження, фірма встановила, що,
застосовуючи цінову дискримінацію, вона може продавати свою продукцію за
трьома цінами замість однієї оптимальної ціни Р1. Ціни встановлюються з
рівняння попиту (5) при трьох величинах Q, що приймають значення:

14,0/ QQ = , 18,0// QQ =  і 11,1/// QQ =  (де Q1 – оптимальний обсяг випуску
продукції при даному попиті і незастосуванні цінової дискримінації,
наведений у таблиці 4).

Обґрунтувати доцільність застосування цінової дискримінації.
Розв’язувати цю задачу в такій послідовності:
2.1. Встановити значення цін і кількості продукції, яка продається за

цими цінами. Розрахунок виконувати в таблиці 5.
2.2. На рисунку 1 за даними таблиці 5 показати лініями, що

відрізняються за кольором, площу фігури, що відповідає прибутку фірми при
застосуванні цінової дискримінації.

2.3. Встановити значення середніх витрат виробництва /
1AC  (грн.) при

застосуванні фірмою цінової дискримінації з рисунка 1 і з виразу (2),
наведеного в таблиці 3, при 11,1/// QQQ == . Прийняти значення /

1AC , отримане
з виразу (2) таблиці 3.

2.4. Визначити величину прибутку фірми
1r

P  (грн.) при застосуванні
цінової дискримінації за формулою

( ) ( ) ( ) ////////////////
111111 QACPQACPQACPP

1r D-+D-+D-= .  (6)

Таблиця 5 – Встановлення цін і кількості продукції, яка  продається за цими цінами
Значення Q,

одиниць продукції за
місяць

Встановлені ціни продукції,
грн.

Буде продано продукції за місяць за
відповідними цінами,

одиниць
1 2 3
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Продовження табл. 5
1 2 3

== 14,0/ QQ =-= // 25,11 bQaP ==D // QQ
== 18,0// QQ =-= //// 25,11 bQaP =-=D ///// QQQ
== 11,1/// QQ =-= ////// 25,11 bQaP =-=D //////// QQQ

У С Ь О Г О

2.5. Визначити кількість одиниць праці /
1L  (людинозміни) і середній

продукт (продуктивність) праці '/
1LAP  (одиниць продукції на людинозміну) при

застосуванні фірмою цінової дискримінації з виразів (3) і (4), наведених у
таблиці 4, при 11,1/// QQQ == .

2.6. Порівняти основні техніко-економічні показники фірми в умовах
попиту, що збільшився, при застосуванні і незастосуванні цінової
дискримінації. Для цього необхідно заповнити таблицю 6.

Таблиця 6 — Основні техніко-економічні показники фірми при застосуванні і
незастосуванні цінової дискримінації

Варіант
поведінки

фірми

Обсяг випуску
продукції за

місяць,
 одиниць

Середні витрати
виробництва
(собівартість)

продукції,
грн.

Прибуток,
 грн.

Кількість одиниць
праці,

людинозмін

Середній продукт
(продуктивність) праці,
одиниць продукції на

людинозміну

1 2 3 4 5 6

2.7. Обґрунтувати доцільність застосування цінової дискримінації на
базі даних таблиці 6.

Тема: Максимізація прибутку й визначення основних техніко -
економічних показників монопольно-конкурентної

фірми в короткостроковому періоді при різних
ринкових ситуаціях і варіантах її поведінки

Мета роботи: визначення оптимальних значень ціни, обсягу випуску продукції
й максимального прибутку (мінімального збитку) монопольно-конкурентної
фірми при різних варіантах попиту, а також при здійсненні реклами;
розрахунок основних техніко-економічних показників фірми.

Робота №11
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Вихідні дані
Виробнича функція фірми визначається виразом (1), наведеним у роботі

№4. Значення коефіцієнтів виробництва В, а1 і а2 ті ж, що і в роботах №4, №5,
№6, №7, №8, №9 і №10.

Рівняння базового попиту на продукцію фірми має вигляд
bQaP -= , (1)

де Р – ціна продукції, грн.;
Q – кількість запитуваної за місяць продукції, одиниць;
a, b – коефіцієнти, що приймають значення: a=90, b=0,008.

Додаткові вихідні дані
Додаткові вихідні дані ті ж, що і в роботах №7, №8, №9 і №10, тобто:

PL=15 – ціна праці, грн. за людинозміну;
PK=150 – ціна капіталу, грн. за машинозміну;
PМ=20 – вартість використовуваних матеріалів і сировини на одиницю

продукції, грн.;
К=400 – витрати одиниць капіталу за місяць, машинозміни;
L=1000¸10000 – витрати одиниць праці за місяць, людинозміни.

Розв’язати такі задачі:
Задача  1 . Визначити і проаналізувати основні техніко-економічні

показники монопольно-конкурентної фірми при базовому попиті на
продукцію і попиті, що збільшився і зменшився.

Ця задача розв’язується аналогічно задачі 1 роботи №10, тобто
послідовно виконується робота, зазначена в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 і
1.7 роботи №10. Необхідно зберегти структуру, найменування й нумерацію
наведених у цих пунктах таблиць.

Задача  2 .  Монопольно-конкурентна фірма з наведеними на рисунку 1
середніми й граничними витратами виробництва працює в умовах базового
попиту, рівняння якого має вигляд

bQaP -= .
Не рекламуючи свою продукцію, фірма має техніко-економічні

показники, наведені в таблиці 4 (варіант із базовим попитом).
Якщо фірма рекламує свою продукцію, то вона домагається збільшення

попиту на неї. Нехай рівняння попиту, що збільшився в результаті реклами,
має вигляд

bQaP -= 25,11

Щомісячні витрати фірми на рекламу CR, грн. у середньому складають
половину щомісячних постійних витрат виробництва, тобто

KPС KR ××= 5,0 . (5)
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Обґрунтувати доцільність використання реклами.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
2.1. Визначити значення середніх витрат виробництва фірми з

урахуванням витрат на рекламу ACR (грн.) для величин обсягів випуску
продукції за місяць Q (одиниць), які наведені у таблиці 2 роботи №8 за
формулою

Q
KPACAC K

R
5,0

+= , (6)

де AC – середні витрати виробництва фірми за відсутності витрат на
рекламу, які наведені в таблиці 2 роботи №8, грн.

Розрахунок величин ACR виконувати в таблиці 5.

Таблиця 5 – Розрахунок величин середніх витрат виробництва з урахуванням витрат на
рекламу

Обсяг випуску
продукції

за місяць Q,
одиниць

Середні витрати
виробництва за

відсутності витрат на
рекламу AC,

 грн.

Середні витрати на рекламу

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
Q

KPK5,0
 ,

грн.

Середні витрати виробництва з
урахуванням витрат на рекламу

Q
KP,

ACAС K
R

50
+=  ,

грн.
1 2 3 4

2.2. На рисунку 1 побудувати криву середніх витрат виробництва фірми з
урахуванням витрат на рекламу ACR залежно від обсягу випуску продукції за
місяць Q.

2.3. Встановити оптимальний обсяг випуску продукції й оптимальну ціну
продукції для варіанта зі здійсненням реклами.

Оскільки витрати на рекламу є постійними витратами, то на величину
граничних витрат МС ці витрати впливу не зроблять. Тому для варіанта зі
здійсненням реклами (попит, що збільшився) оптимальний обсяг випуску
продукції за місяць складе Q1 одиниць, а ціна продукції буде дорівнювати Р1
грн., значення яких наведені в таблицях 3 і 4 (варіант із попитом, що
збільшився).

2.4. На рисунку 1 показати лініями, що відрізняються за кольором, площу
прямокутника, яка відповідає прибутку фірми для варіанта зі здійсненням
реклами.

2.5. Визначити значення середніх витрат виробництва фірми з
урахуванням витрат на рекламу

1RAC  (грн.) при оптимальному обсязі випуску
продукції, тобто при Q=Q1, із рисунка 1 і за формулою

Q
KPACAC K

R
5,0

11
+= , (7)
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де AC1 – середні витрати виробництва при попиті, що збільшився,
відсутності реклами й оптимальному обсязі випуску продукції за
місяць Q1, наведені в таблицях 3 і 4.

Прийняти значення
1RAC , одержане за формулою (7).

2.6. Визначити величину прибутку фірми
1Rr

P  (грн.) при здійсненні

реклами за формулою
( ) 11 11

QACPP RrR
-= .         (8)

2.7. Встановити кількість одиниць праці
1RL  (людинозмін) і середній

продукт (продуктивність) праці
1RLAP  (одиниць продукції за людинозміну)

при здійсненні реклами.
Оскільки для варіанта з попитом, що збільшився, як за наявності, так і за

відсутності реклами оптимальний обсяг випуску продукції складає Q1
одиниць, то

11
LL R = , (9)

11 LL APAP
R

= , (10)

де
1

, LAPL - відповідно кількість одиниць праці і середній продукт
(продуктивність) праці для варіанта з попитом, що збільшився, при
оптимальному обсязі виробництва Q1 і відсутності реклами,
значення яких наведені в таблиці 4.

2.8. Порівняти основні техніко-економічні показники фірми для варіантів
з відсутністю і наявністю реклами. Для цього необхідно заповнити таблицю 6.

Таблиця 6  –  Основні техніко-економічні показники фірми за відсутності і наявності
реклами

Варіант
поведінки

фірми

Обсяг випуску
продукції за

місяць, одиниці

Оптимальна
ціна

продукції,
грн.

Середні витрати
виробництва
(собівартість)
продукції, грн.

Прибуток
(збиток),

грн.

Кількість
одиниць праці,
людинозміни

Середній продукт
(продуктивність)
праці, одиниці
продукції на
людинозміну

1 2 3 4 5 6 7

Обґрунтувати доцільність використання реклами.
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Тема: Обґрунтування доцільності збільшення обсягу виробництва і
раціонального способу його здійснення

Мета роботи: розрахунок і порівняння основних техніко-економічних
показників фірми в короткостроковому і довгостроковому періодах.

Вихідні дані
Тип ринку: монополія (м) чи монополістична конкуренція (мк). Інші

вихідні дані ті ж, що і в роботі №10 (м) чи в роботі №11 (мк).
Для студентів тип ринку зазначає викладач.

Виконати таку роботу:
Фірма з розрахованими і поданими в таблиці 2 роботи №8

короткостроковими середніми й граничними витратами працює в умовах
попиту, що збільшився, рівняння якого має вигляд

bQaP -= 25,11  .
Основні техніко-економічні показники фірми при попиті, що збільшився,

наведені в таблиці 4 роботи №10 (м) чи в таблиці 4 роботи №11 (мк),  з яких
видно, що фірма щомісяця продає Q1 одиниць продукції за ціною Р1 грн.

Зарубіжна організація пропонує фірмі укласти контракт на щомісячне
придбання її продукції в обсязі, що дорівнює 2,5Q1. Під час укладення
контракту фірма повинна щомісяця робити 3,5Q1 одиниць продукції, тому що
вона не хоче втратити внутрішній ринок.

Договірна ціна на продукцію, що експортується за кордон, є постійною і
перевищує на 20% величини короткострокових середніх витрат виробництва
при щомісячному його обсязі, який дорівнює 3,5Q1.

Обґрунтувати доцільність збільшення обсягу випуску продукції і
раціональний спосіб його здійснення, розглянувши техніко-економічні
показники фірми за такими трьома варіантами її економічного поводження:

I – не укладати контракт;
II – укласти контракт і збільшити обсяг випуску продукції при існуючій

(постійній) кількості використовуваного капіталу (короткостроковий період);
III – укласти контракт і збільшити обсяг випуску продукції при

перемінних кількостях усіх використовуваних ресурсів (довгостроковий
період).

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
1. Покажіть графічно величину прибутку фірми при реалізації варіанта I.

Работа №12
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1.1. На рисунку 1 на базі даних таблиці 2 роботи №8 побудувати графіки
короткострокових середніх і граничних витрат виробництва залежно від
обсягу виробництва Q. На цьому ж рисунку на базі даних таблиці 1 роботи
№10 (м) чи таблиці 1 роботи №11 (мк) побудувати графіки попиту, що
збільшився ( bQaP -= 25,11 ), і граничного доходу ( bQaMR 225,11 -= ).

1.2. На рисунку 1 показати площу прямокутника, що відповідає прибутку
фірми для варіанта I.

2. Визначити техніко-економічні показники фірми для варіанта II.
2.1. Встановити щомісячний обсяг виробництва фірми QII-III  (одиниць

продукції) при реалізації варіантів II і III з виразу
QII- III=3,5Q1. (1)

2.2. Визначити короткострокові середні витрати виробництва фірми ACII

(грн.) для обсягу виробництва Q=QII-III при постійній кількості
використовуваного капіталу (варіант II) за формулою

Q
KPP

KB

PQAC K
M

a
a

a

L
a

a

II ++=

-

1

2

1

1

1

1

1

. (2)

Отримане значення ACII позначити точкою А на рисунку 1.
2.3. Встановити постійну ціну продукції PII-III (грн.), яку експортовано за

кордон (варіанти II і III), із виразу
PII-III=1,2ACII. (3)

2.4. Показати на рисунку 1 цю ціну, маючи на увазі те, що Q змінюється в
інтервалі значень від Q1 до 3,5Q1.

2.5. На рисунку 1 показати площу фігури, що відповідає прибутку фірми
при реалізації варіанта II.

2.6. Визначити величину щомісячного прибутку фірми
IIrP  за формулою

( ) ( ) 111 5,2 QACPQACPP IIIIIIIIIrII ×-+-= - . (4)

2.7. Встановити кількість одиниць праці LII (людинозмін),
використовуваних щомісячно для обсягу виробництва Q=QII-III при постійній
кількості використовуваного капіталу (варіант II) за формулою

1

1

2

1
1 a

a
aII B

Q

K

L ÷
ø
ö

ç
è
æ= . (5)
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2.8. Визначити величину середнього продукту праці
IILАР  (одиниць

продукції на людинозміну) для обсягу виробництва Q=QII-III при постійній
кількості використовуваного капіталу (варіант II) за формулою

II
L L

QAP
II
= . (6)

3. Визначити техніко-економічні показники фірми для варіанта III.
3.1. Встановити щомісячні оптимальні кількості використовуваних

одиниць праці LIII (людинозмін) і капіталу KIII (машинозмін) для обсягу
виробництва Q=QII-III при перемінній кількості всіх використовуваних ресурсів
(варіант III) за формулами
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3.2. Визначити довгострокові щомісячні мінімальні загальні витрати
виробництва LRTCIII (грн.) для щомісячного обсягу виробництва Q=QII-III при
використанні оптимальних кількостей одиниць праці LIII і капіталу KIII (варіант
III) із виразу

LRTCIII=PLLIII+PKKIII+PMQ.      (9)

3.3. Встановити довгострокові середні витрати виробництва LRАCIII (грн.)
для щомісячного обсягу виробництва Q=QII-III при використанні оптимальних
кількостей праці і капіталу (варіант III) за формулою

Q
LRTCLRAC ΙΙΙ

ΙΙΙ = .       (10)

Одержане значення довгострокових середніх витрат виробництва LRACIII

показати точкою В на рисунку 1. Також на рисунку 1 показати площу фігури, що
відповідає прибутку фірми при реалізації варіанта III.

3.4. Визначити величину щомісячного прибутку фірми rIIIP  (грн.) при
реалізації варіанта III із виразу

( ) ( ) 111 5,2 QLRACPQLRACPP IIIIIIIIIIIrIII -+-= - .         (11)

3.5. Встановити величину середнього продукту праці
IIILAP  (одиниць

продукції на людинозміну) для щомісячного обсягу виробництва Q=QII-III при
використанні оптимальних кількостей праці і капіталу (варіант III) за
формулою
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III
L L

QAP
III
= . (12)

4. Обґрунтувати доцільність збільшення обсягу виробництва фірми і
раціонального способу його здійснення.

4.1. Скласти таблицю основних техніко-економічних показників фірми
для трьох варіантів її економічної поведінки, заповнивши таблицю 1.

Таблиця 1 – Основні техніко-економічні показники фірми
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4.2. Обґрунтувати найбільш доцільний варіант економічної поведінки

фірми.
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Тема: Анализ влияния изменения спроса и предложения на равновесную
цену и равновесное количество товара

Цель работы: определение аналитическим и графическим способами
равновесной цены товара и равновесного его количества; выявление
закономерностей влияния изменений спроса и предложения на равновесную
цену и равновесное количество товара.

Исходные данные:
Рыночный спрос и рыночное предложение товара в течение месяца

выражаются соответственно уравнениями (1) и (2):
,bQaР -= (1)

,dQcP += (2)

где Р – цена товара, сотни грн.;
Q – количество товара, тыс. единиц;
a,  b,  c,  d – коэффициенты уравнений спроса и предложения, значения

которых приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Значения коэффициентов уравнения спроса по вариантам
Значения коэффициентов по вариантам

Ко
эф

фи
ци

-
ен

ты I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

a 11,8 11,6 11,4 11,2 11,0 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 11,8 11,6 11,4 11,2 11,0 10,8 10,6
b 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71 0,69 0,67 0,65 0,63 0,71 0,69 0,67 0,75 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,70 0,74

Таблица 2 – Значения коэффициентов уравнения предложения по вариантам
Значения коэффициентов по вариантам

Ко
эф

фи
ци

-
ен

ты I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

c 0,98 0,94 0,90 0,99 0,95 0,91 0,97 0,93 0,95 0,90 0,93 0,97 0,93 0,92 0,99 0,95 0,95 0,98 0,94 0,90
d 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,89 0,87 0,85 0,83 0,81 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,89 0,89 0,88 0,86

Выполнить следующую работу:
1. Определить аналитически равновесное количество товара Qр и

равновесную цену товара Рр путем решения системы уравнений (1) и (2).
Подтвердить полученные значения Qp и Рр графически, построив графики

Работа №1



39

спроса и предложения и обозначив спрос через DD, а предложение – через SS.
Эти графики считать рисунком 1.

2. Определить аналитически равновесное количество товара
1pQ и

равновесную цену товара
1рР  при увеличении спроса и неизменном

предложении. Уравнение увеличившегося спроса приняло вид
bQaP -= 25,1 , (3)

а предложение выражается уравнением (2). Подтвердить  полученные
значения

1pQ и
1рР  графически, построив на рисунке 1 график увеличившегося

спроса, обозначив его через D1D1.
3. Определить аналитически равновесное количество товара

2pQ и
равновесную цену товара

2рР  при уменьшении спроса и неизменном
предложении. Уравнение уменьшившегося спроса приняло вид

bQaP -= 75,0 , (4)

а предложение выражается уравнением (2). Подтвердить полученные
значения

2pQ и
2рР графически, построив на рисунке  1 график

уменьшившегося спроса, обозначив его через D2D2.
4. Сделать анализ влияния изменений спроса на равновесную цену товара

и равновесное его количество.
5. Определить аналитически равновесное количество товара

3pQ  и
равновесную цену товара

3рР  при увеличении предложения и неизменном
спросе. Уравнение увеличившегося предложения приняло вид

dQcP +-= 2 , (5)

а спрос выражается уравнением (1).
Подтвердить полученные значения

3pQ и
3pР графически. Для этого

необходимо использовать новый рисунок (рис.2). На рисунке 2 необходимо
построить графики первоначального спроса DD и первоначального
предложения SS, обозначить первоначальную равновесную цену Рр и
первоначальное равновесное количество товара Qp. Затем на рисунке 2
построить график увеличившегося предложения, выражаемого уравнением
(5), обозначив его через S1S1.

6. Определить аналитически равновесное количество товара
4pQ  и

равновесную цену товара
4рР при уменьшении предложения и неизменном

спросе. Уравнение уменьшившегося предложения приняло вид
dQcP += 4 , (6)
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а спрос выражается уравнением (1).
Подтвердить  полученные значения

4pQ  и
4рР графически, построив на

рисунке 2 график уменьшившегося предложения, выражаемого уравнением
(6), обозначив его через S2S2.

7. Сделать анализ влияния изменений предложения на равновесную цену
товара и равновесное его количество.

8. Определить аналитически равновесное количество товара
5pQ  и

равновесную цену товара
5рР при одновременном увеличении спроса и

предложения. Для этого необходимо использовать уравнения (3) и (5).
Подтвердить полученные значения

5pQ  и
5рР графически. Для этого

необходимо использовать новый рисунок (рис.3).
На рисунке 3 построить графики первоначального спроса DD и

первоначального предложения SS, обозначить первоначальную равновесную
цену Рр и первоначальное равновесное количество товара Qp.  Затем на рис.  3
построить графики увеличившегося спроса D1D1, выражаемого уравнением
(3), и увеличившегося предложения S1S1, выражаемого уравнением (5).

9.Сделать анализ влияния одновременного увеличения спроса и
предложения на равновесную цену товара и равновесное его количество.

10. Определить аналитически равновесное количество товара
6pQ  и

равновесную цену товара
6рР при одновременном уменьшении спроса и

предложения. Для этого необходимо использовать уравнения (4) и (6).
Подтвердить полученные значения

6pQ  и
6рР  графически. Для этого

необходимо использовать новый рисунок (рис. 4). На рисунке 4 построить
графики первоначального спроса DD и первоначального предложения SS,
обозначить первоначальную равновесную цену Рр и первоначальное
равновесное количество товара Qp. Затем на рис. 4 построить графики
уменьшившегося спроса D2D2, выражаемого уравнением (4), и
уменьшившегося предложения S2S2, выражаемого уравнением (6).

11. Сделать анализ влияния одновременного уменьшения спроса и
предложения на равновесную цену товара и равновесное его количество.

12. Определить аналитически равновесное количество товара
7pQ  и

равновесную цену товара
7рР при одновременном уменьшении спроса и

увеличении предложения. Для этого необходимо использовать уравнения (4) и
(5).

Подтвердить полученные значения
7pQ  и

7рР  графически. Для этого
необходимо использовать новый рисунок (рис. 5). На рис. 5 построить
графики первоначального спроса DD и первоначального предложения SS,
обозначить первоначальную равновесную цену Рр и первоначальное
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равновесное количество товара Qp. Затем на рис. 5 построить графики
уменьшившегося спроса D2D2, выражаемого уравнением (4), и
увеличившегося предложения S1S1, выражаемого уравнением (5).

13. Сделать анализ влияния одновременного уменьшения спроса и
увеличения предложения на равновесную цену товара и равновесное его
количество.

14. Определить аналитически равновесное количество товара
8pQ  и

равновесную цену товара
8рР при одновременном увеличении спроса и

уменьшении предложения. Для этого необходимо использовать уравнения (3)
и (6).

Подтвердить полученные значения
8pQ  и

8рР  графически. Для этого
необходимо использовать новый рисунок (рис. 6). На рис. 6 построить
графики первоначального спроса DD и первоначального предложения SS,
обозначить первоначальную равновесную цену Рр и первоначальное
равновесное количество товара Qp. Затем на рис. 6 построить графики
увеличившегося спроса D1D1, выражаемого уравнением (3), и
уменьшившегося предложения S2S2, выражаемого уравнением (6).

15. Сделать анализ влияния одновременного увеличения спроса и
уменьшения предложения на равновесную цену товара и равновесное его
количество.

Тема: Определение ценовой эластичности спроса

Цель работы: определение ценовой эластичности спроса; уяснение
преимущества аналитического способа оценки ценовой эластичности спроса
над интервальным (табличным).

Исходные данные:
Спрос на товар в течение недели определяется уравнением

,bQaР -= (1)

где Р – цена товара, сотни грн.;
Q – количество товара, тыс. единиц;
a,  b – коэффициенты, значения которых приведены в таблице 1

работы №1.

Работа №2
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Выполнить следующую работу:
1. Определить ценовую эластичность спроса по интервальным значениям

количества товара и цены на базе спроса, представленного уравнением (1).
Расчеты выполняются в таблице 1.

Перед заполнением таблицы 1 необходимо преобразовать аналитическое
выражение спроса (1) в табличное. Для этого для значений Q, равных 1 тыс.
единиц, 2 тыс. единиц и так далее с интервалом в 1 тыс. единиц до 10 тыс.
единиц включительно, устанавливаются значения цены Р (сотни грн.) по
формуле (1) в таблице 2, то есть заполняются колонки 1 и 2 таблицы 2.

Затем на базе данных табл. 2 заполняются колонки 1 и 2 таблицы 1, в
которой значения Q'=1000×Q, а значения Р'=100×Р.

Таблица 1 – Определение ценовой эластичности спроса (интервальный вариант)

Количество
спрашиваемого

товара за
неделю Q',

единиц

Цена P',
грн.

Общий доход
(общая

выручка)
TR'=Q'P', грн.

Вид
спроса

Коэффициент ценовой эластичности
спроса

( ) ( )
22

''

''

''

''
'

нк

нк

нк

нк

PP
PP

QQ
QQ

Э
+

-

+

-
=

1 2 3 4 5

Таблица 2 – Определение ценовой эластичности спроса (аналитический вариант)
Количество

спрашиваемого
товара за

неделю Q, тыс.
единиц

Цена
bQaP -= ,

сотни грн.

Коэффициент ценовой эластичности
спроса

bQ
bQaЭ -

-=
Вид спроса

1 2 3 4

Значения других показателей таблицы 1 устанавливаются в такой
последовательности.

А) Определяются значения общего дохода TR', грн. (колонка3).
Б) По величинам общего дохода TR' устанавливается характер ценовой

эластичности спроса для каждого интервала значений Q' (колонка 4).
В) Устанавливаются значения коэффициентов эластичности спроса Э' для

каждого интервала значений Q' (колонка 5). В приведенной в колонке 5 формуле
для определения интервальных значений Э' приняты следующие обозначения:

'' , кн QQ  - соответственно значения Q' для начала и конца интервала в
направлении сверху вниз в колонке 1.

'' , кн РР  - соответственно значения Р' для начала и конца интервала в
направлении сверху вниз в колонке 2.

Г) Подтверждается равнозначность оценки эластичности спроса по
показателям общего дохода и по значениям коэффициента эластичности для
каждого интервала значений Q'.

2. На базе данных таблицы 1 постройте графики спроса и общего дохода,
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располагая их соответственно один под другим. При построении графика
спроса по вертикальной оси откладываются значения Р/, а по горизонтальной–
значения Q/. При построении графика общего дохода по вертикальной оси
откладываются значения общего дохода TR/, а по горизонтальной– значения Q/.

При построении графиков соблюдайте следующие условия:
А) Вертикальные оси обоих графиков должны располагаться на одной

вертикальной линии.
Б) Масштабы горизонтальных осей на обоих графиках должны быть

одинаковыми.
3. На графике спроса покажите участки с эластичным и неэластичным

спросом. Убедитесь в том, что значение Q', соответствующее максимуму
общего дохода TR', является границей, разделяющей участки с эластичным и
неэластичным спросом.

4. Определите ценовую эластичность спроса Э для всех значений Q,
приведенных в таблице 2, по формуле

bQ
bQaЭ -

-= . (2)

Расчеты значений Э по формуле (2) выполняйте в колонке 3 таблицы 2.
5. Установите характер эластичности спроса для значений Q,

приведенных в таблице 2, то есть заполните колонку 4 таблицы 2.
6. По данным значений Э и Q таблицы 2 покажите на графике спроса

участки с эластичным и неэластичным спросом.
7. Определите точное значение Q (тыс. единиц), разделяющее участки с

эластичным и неэластичным спросом по формуле

b
aQ
2

= . (3)

Покажите это значение Q на графике спроса.
8. Выведите формулы (2) и (3).

Тема: Оптимизация количеств единиц покупаемых двух взаимо-
независимых товаров в условиях ограниченных денежных

средств и построение графика спроса на один из них

Цель работы: Определение оптимальных количеств единиц покупаемых двух
взаимонезависимых товаров при наличии ограниченных денежных средств,
предназначенных для их приобретения; построение графика спроса на один из
них.

Работа №3
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Исходные данные:
Цены взаимонезависимых товаров А и В, обозначенные соответственно

через РА и РВ, приведены в таблице 1

Таблица 1 – Цены товаров А и В
Значения цен товаров А и В по вариантам, грн.

У
сл

ов
ны

е о
бо

зн
ач

ен
ия

це
н 

то
ва

ро
вА

 и
В

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

РА 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
РВ 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5

Выполнить следующую работу:
1. На рисунке 1 построить графики бюджетных линий для пяти вариантов

денежных средств (бюджетов) R (грн.), предназначенных для покупки двух
взаимонезависимых товаров А и В в течение месяца, которые принимают
значения: R1=100 грн.; R2=200 грн.; R3=300 грн.; R4=400 грн.; и R5=500 грн. По
вертикальной оси откладывать количества единиц QА товара А, по
горизонтальной – количества единиц QВ товара В. Определить и показать на
рисунке 1 значения QА и QВ в точках пересечения бюджетных линий с осями
координат.

2. Определить оптимальные количества единиц QА и QВ товаров А и В для
каждого из пяти вариантов денежных средств. Расчеты оптимальных значений
QА и QВ выполнять в таблице 2.

Показать на графиках бюджетных линий (рис. 1) точки, соответствующие
установленным оптимальным значениям QА и QВ. Оптимальные значения QА и
QВ показать на осях координат.

Таблица 2 – Оптимальные количества единиц товаров А и В для пяти вариантов денежных
средств

Оптимальные количества единиц
Величины денежных

средств R, грн.

Товара А

А
А P

RQ
2

=                    (1)

товара В

В
В P

RQ
2

=               (2)

1 2 3

3. На рисунке 2 построить графики бюджетных линий при величине
денежных средств, предназначенных для покупки товаров А и В, R=500 грн. в
месяц, неизменной цене РА товара А и переменной цене РВ товара В, для чего
использовать следующие значения РВ:   1РВ,  2РВ,  3РВ,  4РВ, и   5РВ.
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Наименования и масштабы осей координат на рисунке 2 принять такими
же, как и на рисунке 1. На графиках бюджетных линий показать значения QА и
QВ в точках их пересечения с осями координат.

4. Для каждого из пяти вариантов цен РВ товара В и неизменной цене РА
товара А при величине денежных средств у покупателя R=500 грн. в месяц
определить оптимальные количества единиц QА и QВ товаров А и В. Расчеты
оптимальных количеств единиц QВ товара В выполнять в таблице 3.
Оптимальные количества единиц QА товара А при всех значениях цен РВ
товара В будут одинаковыми и равными QА при R=500 грн. (смотри колонку 2
таблицы 2 при R=500 грн.).

Таблица 3 – Спрос на товар В

Цена РВ товара В, грн.

Оптимальные количества единиц товара В

В
В P

RQ
2

= , единиц

1 2

Точки с оптимальными значениями QА и QВ показать на графиках
бюджетных линий рисунка 2 и обозначить координаты этих точек на осях
координат.

5. По данным таблицы 3 на рисунке 3 построить график спроса на товар
В, откладывая по вертикальной оси значения РВ, а по горизонтальной –
значения QВ.

6. Вывести формулы (1) и (2), приведенные в таблице 2.

Тема: Построение и анализ графиков общего, среднего и предельного
продуктов труда

Цель работы: определение значений общего, среднего и предельного
продуктов труда на основе заданного выражения производственной
функции; построение графиков указанных показателей и их анализ.

Исходные данные
Производственная функция фирмы определяется выражением

21 aa KBLQ = , (1)

где Q – максимально возможный объем производимой за месяц
продукции при конкретной технологии, единицы продукции;

Работа №4
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L – затраты единиц  труда за месяц, человекосмены. Значения L
принимать от 1000 до 10000 человекосмен включительно с
интервалом 1000 человекосмен;

К=400 – затраты единиц капитала за месяц, машиносмены;
В=2 – коэффициент производства;
a1,  a2 – коэффициенты производства, значения которых по вариантам

приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Значения коэффициентов производства a1 и a2

Значения коэффициентов производства по вариантам

Ко
эф

фи
ци

ен
ты

пр
ои

зв
од

ст
ва

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

a1 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74

a2 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26

Выполнить следующую работу:
1. Определить месячные значения общего TPL, среднего APL и

предельного MPL продуктов труда. Расчеты выполнять в таблице 2.
2. На основе данных таблицы 2 на рисунке 1 построить график общего

продукта труда TPL  за месяц, откладывая по вертикальной оси значения TPL, а
по горизонтальной – значения L.

3. На основе данных таблицы 2 на рисунке 2 построить графики среднего
АPL и предельного МPL продуктов труда за месяц, откладывая по вертикальной
оси значения АPL и МPL, а по горизонтальной – значения L.

Таблица 2 – Расчет значений общего, среднего и предельного продуктов труда

За
тр

ат
ы 

ед
ин

иц
тр

уд
а з

а м
ес

яц
L,

че
ло

ве
ко

см
ен Общий продукт труда

за месяц
21 aa

L KBLTP = ,
единицы продукции

Средний продукт труда за месяц

21 1 aaL
L KBL

L
TPAP -== ,

единицы продукции на
человекосмену

Предельный продукт труда за месяц
( )

( ),1
1

1
21

L
aa

L
L

APaKBLa
L

TPМP

==

=
¶

¶
=

-

единицы продукции

1 2 3 4

Рисунок 2 располагайте под рисунком 1 так, чтобы вертикальные оси
обеих рисунков лежали на одной вертикальной линии. Горизонтальные оси
рисунков 1 и 2 должны иметь одинаковые масштабы.

4. Сформулируйте сущность закона уменьшающегося предельного
продукта труда (закона уменьшающейся отдачи).
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5. Объясните разницу между характерами графиков общего, среднего и
предельного продуктов труда, полученных на основе производственной
функции, и реальными графиками этих же показателей.

Тема: Построение карты изоквант

Цель работы: определение совокупностей используемых единиц труда и
капитала, позволяющих получить заданные максимально возможные объемы
выпуска продукции; построение карты изоквант.

Исходные данные
Производственная функция фирмы определяется выражением (1),

приведенным в работе №4.
Значения затрат единиц труда L (человекосмены за месяц) и

коэффициентов производства В, а1 и а2 те же, что в работе №4.

Выполнить следующую работу:
1. Определить количества единиц капитала К (машиносмены за месяц)

которые фирме необходимо использовать с заданными количествами единиц
труда L (человекосмены за месяц) для производства заданных максимально
возможных месячных объемов продукции. Расчеты выполнять в таблице 1.

Таблица 1 – Расчет значений К
Количества единиц капитала К, машиносмены за месяц, определяемые из уравнения

изокванты
2

21

11 a

aa B
Q

L
K ÷

ø
ö

ç
è
æ=  (1)

при значениях Q равных:

Количества единиц
труда L,

человекосмены за
месяц

Q1=2000
единиц продукции за месяц

Q2=3000
единиц продукции за месяц

Q3=4000
единиц продукции за месяц

1 2 3 4

2. На основе данных таблицы 1 построить карту изоквант для трех
значений максимально возможных месячных объемов выпуска продукции:
Q1=2000 единиц, Q2=3000 единиц, Q3=4000 единиц. По вертикальной оси
откладывать количества единиц капитала К, а по горизонтальной – количества
единиц труда L.

Работа №5
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3. Вывести уравнение (1) изокванты, приведенное в таблице 1, а также
уравнение изокванты типа ( )KQL ,j=  при Q=const.

4. Вывести формулы для определения предельной нормы
технологического замещения трудом капитала MRTSLK и предельной нормы
технологического замещения капиталом труда MRTSKL на основе уравнений
соответствующих изоквант, а также на основе формул

K

L
LK MP

MPMRTS = , (2)

L

K
KL MP

MPMRTS = . (3)

Тема: Определение минимальных издержек на труд и капитал,
а также долгосрочных общих издержек производства

фирмы при заданных объемах выпуска продукции

Цель работы: определение оптимальных количеств единиц труда и капитала
при заданных объемах производства фирмы; определение минимальных общих
издержек на труд и капитал при заданных объемах производства фирмы;
построение графика траектории роста фирмы; определение и построение
графика долгосрочных общих издержек производства фирмы при заданных
объемах выпуска продукции.

Исходные данные
Производственная функция фирмы представлена выражением (1),

приведенным в работе №4. Значения коэффициентов производства В,  а1 и а2
те же, что в работах №4 и №5.

Дополнительные исходные данные
PL=15    – цена труда, грн. за человекосмену;
PK=150  – цена капитала, грн. за машиносмену;
PМ=20 – стоимость используемых сырья и материалов на единицу

продукции, грн.

Выполнить следующую работу:
1. Определить оптимальные количества единиц труда L (человекосмены) и

единиц капитала К (машиносмены) а также минимальные общие издержки на

Работа №6
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труд и капитал TCLK для месячных объемов производства Q, принимающих
значения: Q1=2000 единиц, Q2=4000 единиц, Q3=6000 единиц, Q4=8000 единиц.

Расчеты указанных показателей выполнять в таблице 1.
2. По данным таблицы 1 на рисунке 1 построить график траектории роста

фирмы. По вертикальной оси откладывать значения К, а по горизонтальной –
значения L.

В первую очередь необходимо построить графики изокост для четырех
значений TCLK, приведенных в колонке 4 таблицы 1, определив и указав на
рисунке 1 значения K и L в точках пересечения изокост с осями координат. На
каждой изокосте показать точки, в которых имеют место оптимальные
значения К и L. Координаты этих точек указать на осях координат.

Таблица 1 – Определение оптимальных значений L, K и минимальных значений TCLK

Определение оптимальных количеств единиц

О
бъ

ем
 п

ро
из

во
дс

тв
аQ

, е
ди

ни
ц

за
 м

ес
яц

труда

( )21

2

2

1aa
a

L

K

Pa
Pa

B
QL +

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
= ,

(1) человекосмен за

месяц

капитала

21

1

1

2aa
a

K

L
Pa
Pa

B
QK +

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
= , (2)

машиносмен за месяц

Минимальные общие
издержки на труд и

капитал
,KKPLLPLKTC +=

грн. за месяц

Проверка правильности
установления оптимальных
количеств единиц L и K по

формуле
21 aa KBLQ = ,

единиц за месяц

1 2 3 4 5

Схематично покажите отрезки изоквант, проходящие через точки с
оптимальными значениями K и L. Обозначьте каждую из этих изоквант
соответствующим количеством объема производства Q.

Постройте график траектории роста фирмы, проведя линию из начала
координат через все точки с оптимальными значениями K и L.

3. Обоснуйте вид эффекта от роста масштаба производства.
4. Установите долгосрочные общие издержки производства фирмы для

указанных в пункте 1 четырех значений месячного объема выпуска продукции
Q. Расчеты выполнять в таблице 2.

Таблица 2 – Определение долгосрочных общих издержек производства
Объем производства Q, единиц за

месяц
Долгосрочные общие издержки производства фирмы

LRTC=TCLK+QPM,
грн. за месяц

1 2

5. На рисунке 2 по данным таблицы 2 построить график долгосрочных
общих издержек производства фирмы путем откладывания по вертикальной
оси значений LRTC, а по горизонтальной – значений Q.

6. Выведите формулы (1) и (2), представленные в таблице 1.
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Тема: Определение издержек производства в краткосрочном
периоде методом многоэтапных простых расчетов

Цель работы: определение на основе заданного выражения
производственной функции переменных VC, постоянных FC, общих TC,
средних переменных AVC, средних постоянных AFC, средних AC и предельных
MC издержек производства в краткосрочном периоде методом
многоэтапных простых расчетов;  построение графиков этих издержек в
зависимости от объема выпуска продукции и их анализ.

Исходные данные
Производственная функция фирмы определяется выражением (1),

приведенным в работе №4. Значения коэффициентов производства В, а1 и а2
те же, что в работах №4, №5 и №6.

Дополнительные исходные данные
PL=15  – цена труда, грн. за человекосмену;
PK=150 – цена капитала, грн. за машиносмену;
PМ=20 – стоимость используемых сырья и материалов на единицу

продукции, грн.;
К=400 – затраты единиц капитала за месяц, машиносмены;
L  – затраты единиц труда за месяц, человекосмены. Значения L

принимать от 0 до 10000 человекосмен включительно с интервалом
1000 человекосмен.

Выполнить следующую работу:
1. Определить переменные VC, постоянные FC и общие TC издержки

производства за месяц. Расчеты выполнять в таблице 1.

Таблица 1 – Расчет переменных, постоянных и общих издержек производства за месяц
Затраты

единиц труда
за месяц L,

человекосмен

Объем выпуска
продукции за

месяц
,21 aa KBLQ =

единиц

Затраты на
труд

(PLL),
грн.

Затраты на
сырье и

материалы
(PMQ),

грн.

Переменные
издержки

Q,PLPVC ML += ,
грн.

Постоянные
издержки

,KPFC K=
грн.

Общие
издержки

,FCVCTC +=
грн.

1 2 3 4 5 6 7

2. Определить средние AC, средние переменные AVC, средние  постоянные
AFC и предельные MC издержки производства. Расчеты выполнять в таблице 2 для

Работа №7
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представленных в таблице 1 объемов выпуска продукции Q, исключая Q=0  и
используя полученные в ней значения VC, FC и TC.

Таблица 2 – Расчет средних, средних переменных, средних постоянных и предельных
издержек

Объем
выпуска

продукции за
месяц

Q, единиц

Средние
издержки

,
Q

TCAC =

грн.

Средние
переменные
издержки,

,
Q

VCAVC =

грн.

Средние
постоянные
издержки

,
Q
FCAFC=

грн.

Прирост
значений общих

издержек

DTC, грн.

Прирост
значений
объема
выпуска

продукции
DQ, грн.

Предельные
издержки

,
Q

TCMC
D
D

=

грн.
1 2 3 4 5 6 7

3. На основе данных таблицы 1 на рисунке 1 построить графики
переменных VC, постоянных FC и общих TC издержек производства за месяц в
зависимости от объема выпуска продукции Q. По вертикальной оси откладывать
значения VC, FC и TC, а по горизонтальной – значения Q.

4. На основе данных таблицы 2 на рисунке 2 построить графики средних
переменных AVC, средних постоянных AFC, средних AC и предельных MC
издержек производства в зависимости от объема выпуска продукции Q. По
вертикальной оси откладывать значения AVC, AFC, AC и MC,  а по
горизонтальной – значения Q. Рисунок 2 располагайте под рисунком 1 так,
чтобы вертикальные оси обеих рисунков лежали на одной вертикальной
линии. Горизонтальные оси должны иметь одинаковые масштабы.

5. Объяснить разницу между характерами графиков всех видов издержек,
полученных на основе производственной функции, и реальными графиками
этих же показателей.

Тема: Определение издержек производства в краткосрочном
периоде по аналитическим зависимостям

Цель работы: определение на основе заданного выражения
производственной функции переменных VC, постоянных общих TC, средних
переменных AVC, средних постоянных AFC, средних AC и предельных
издержек производства в краткосрочном периоде по аналитическим
зависимостям; сравнение результатов, полученных методом многоэтапных
простых расчетов и по аналитическим зависимостям; построение графиков
средних, средних переменных и предельных издержек производства.

Работа №8
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Исходные данные
Производственная функция фирмы определяется выражением (1),

приведенным в работе №4. Значения коэффициентов производства В, а1 и а2
те же, что в работах №4, №5, №6 и №7.

Дополнительные исходные данные
Дополнительные исходные данные те же, что в работе №7, то есть:
PL=15 – цена труда, грн. за человекосмену;
PK=150 – цена капитала, грн. за машиносмену;
PМ=20 – стоимость используемых сырья и материалов на единицу

продукции, грн.;
К=400 – затраты единиц капитала за месяц, машиносмены;
L – затраты единиц труда за месяц, человекосмены. Значения L

принимать от 0 до 10000 человекосмен включительно с интервалом
1000 человекосмен.

Выполнить следующую работу:
1. Определить переменные VC, постоянные FC и общие TC издержки

производства за месяц. Расчеты выполнять в таблице 1.

Таблица 1 – Расчет переменных, постоянных и общих издержек производства за месяц
Затраты

единиц труда
за месяц L,

человекосмен

Объем выпуска продукции
за месяц

,21 aa KBLQ =
единиц

Переменные издержки

QP
K

P
B
QVC Maa

La
1

12

1 +÷
ø
ö

ç
è
æ= ,

грн.

Постоянные
Издержки

,KPFC K=
 грн.

Общие
издержки

,FCVCTC +=
грн.

1 2 3 4 5

2. Сравните значения VC, FC и TC, полученные в таблицах 1 работ №7 и
№8, и убедитесь, что они одинаковые.

3. Определить средние переменные AVC, средние постоянные AFC,
средние AC и предельные MC издержки производства за месяц. Расчеты
выполнять в таблице 2 для представленных в таблице 1 объемов выпуска
продукции Q.

4. Сравните значения AVC, AFC и AC, полученные в таблицах 2 работ №7
и №8, и убедитесь, что они одинаковые.

Чем вызваны расхождения в величинах MC, полученных в таблицах 2
работ №7 и №8?

5. На основе данных таблицы 2 на рисунке 1 построить графики средних
переменных AVC, средних AC и предельных MC издержек производства за
месяц в зависимости от объема производства Q. По вертикальной оси
откладывать значения AVC, AC и MC, а по горизонтальной – значения Q.
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Таблица 2 – Расчет средних переменных, средних постоянных, средних и предельных
издержек производства за месяц

Объем
выпуска

продукции
за месяц Q,

единиц

Средние переменные
издержки производства

,

1

2

1

1

1

1

1

M

a
a

a

L
a
a

P

KB

PQ
AVC +=

-

грн.

Средние постоянные
издержки производства

,
Q

KP
AFC K=

грн.

Средние издержки
производства

,AFCAVCAC +=

 грн.

Предельные издержки
производства

,

1

2

1

1

1

1

1

1

M

a
a

a

L
a
a

P

KBa

PQ
MC +=

-

 грн.
1 2 3 4 5

6. Определите значение Q, при котором средние издержки AC будут
минимальные, по формуле

÷
÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-

×=
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+

1

1

2

1

1

1

11
a

L

a
a

K

a
P

KPBQ . (1)

Удостоверьтесь в этом на графике средних издержек, построенном на
рисунке 1. При полученном значении Q должны пересекаться кривые средних
и предельных издержек.

7. Установите минимальную величину средних издержек ACmin, грн.
графически и подтвердите ее расчетом по формулам, приведенным в колонках
2, 3 и 4 таблицы 2.

8. Выведите формулу (1).

Тема: Максимизация прибыли совершенно конкурентной
фирмы в краткосрочном периоде

Цель работы: определение оптимального объема выпуска продукции и
максимальной прибыли (минимального убытка) фирмы по правилу равенства
предельных издержек и предельного дохода, а также по разнице общего
дохода и общих издержек; расчет основных технико-экономических
показателей фирмы.

Работа №9
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Исходные данные
Производственная функция фирмы определяется выражением (1),

приведенным в работе №4. Значения коэффициентов производства В, а1 и а2
те же, что в работах №4, №5, №6, №7 и №8.

Дополнительные исходные данные
Дополнительные исходные данные те же, что в работах №7 и №8, то есть:
PL=15 – цена труда, грн. за человекосмену;
PK=150 – цена капитала, грн. за машиносмену;
PМ=20 – стоимость используемых сырья и материалов на единицу

продукции, грн.;
К=400 – затраты единиц капитала за месяц, машиносмены;
L=1000¸10000 – затраты единиц труда за месяц, человекосмены.

Выполнить следующую работу:
1. На рисунке 1 работы №8  установить три значения оптимального

месячного объема выпуска продукции Q1, Q2 и Q3 для трех величин цены
товара Р (грн.), принимающих соответственно значения: P1=ACmin, P2=1,25ACmin
и P3=0,75ACmin. Величину ACmin принять из работы №8.

На этом же рисунке показать площади прямоугольников,
соответствующих величинам прибыли или убытка фирмы при указанных
значениях цены товара.

При наличии убытка обоснуйте альтернативу: фирме закрываться или
продолжать работать?

2. Определите основные технико-экономические показатели фирмы при
значениях цены товара, равных P1, P2 и P3. Для этого заполните таблицу 1.

Сделайте анализ влияния увеличения и уменьшения цены на величины всех
приведенных в таблице 1 показателей. Объясните причину изменения значений
этих показателей при увеличении и уменьшении цены.

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели фирмы

Цена
товара
Р, грн.

Оптимальный
объем  выпуска
продукции за

месяц
Q, единиц

Средние
издержки

производства
(себестоимость

продукции)
AC, грн.

Экономическая
прибыль или

убыток

( ) ,QACPPr -=

 грн.

Количество
единиц труда

,1 1

1

2

1
a

a
a B

Q

K

L ÷
ø
ö

ç
è
æ=

человекосмены

Средний продукт
(производительность)

труда

,
L
QAPL =

единиц труда на
человекосмену

1 2 3 4 5 6

3. Рисунок 1 работы №7 дополните тремя графиками общего дохода
фирмы, определяемого из выражений TR1=Q×P1, TR2=Q×P2 и TR3=Q×P3,
соответственно при трех значениях цены: Р1, Р2 и Р3.

Из полученного рисунка для значений цены Р, равных Р1, Р2 и Р3,
установите оптимальные значения месячных объемов выпуска продукции Q1,
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Q2 и Q3, а также соответствующие им величины экономической прибыли или
убытка.

Сравните их с аналогичными показателями, приведенными в таблице 1
данной работы, и убедитесь в их идентичности.

4. Для значений цены Р, равных Р1, Р2 и Р3, определите оптимальные
значения месячных объемов выпуска продукции Q1, Q2 и Q3, а также значения
средних издержек производства (себестоимости продукции) AC1, AC2 и AC3
аналитическим способом, то есть непосредственно по формулам (1) и (2),
приведенным в таблице 2.

Сравните значения Q и AC, полученные в таблице 2 аналитическим
способом со значениями Q и AC, полученными графическим способом и
представленными в таблице 1, и убедитесь в их идентичности.

Таблица 2 – Расчет оптимальных значений Q и величин AC

Цена
товара Р,

грн.

Оптимальный объем выпуска продукции
за месяц

,1

1

1

2

1

1 1

1
a
a

a
a

a

L

M KBa
P

PPQ
-

-
=  единиц  (1)

Средние издержки производства (себестоимость
продукции)

,
1

2

1

1

1

1

1

Q
KP

P

KB

PQ
AC K

M

a
a

a

L
a
a

++=

-

 грн. (2)

1 2 3

Сделайте вывод о возможности чисто аналитического установления всех
технико-экономических показателей таблицы 1, включая экономическую
прибыль или убыток.

5. Выведите приведенную в таблице 2 формулу (1).

Тема: Максимизация прибыли и определение основных
технико-экономических показателей монопольной

фирмы в краткосрочном периоде при различных
рыночных ситуациях и вариантах ее поведения

Цель работы: определение оптимальных значений цены, объема выпуска
продукции и максимальной прибыли (минимального убытка) монопольной
фирмы при различных вариантах спроса, а также при применении ценовой
дискриминации; расчет основных технико-экономических показателей
фирмы.

Работа №10



56

Исходные данные
Производственная функция фирмы определяется выражением (1),

приведенным в работе №4. Значения коэффициентов производства В, а1 и а2
те же, что в работах №4, №5, №6, №7, №8 и №9.

Уравнение базового спроса на продукцию фирмы имеет вид
P= a – bQ, (1)

где Р – цена продукции, грн.;
Q – количество спрашиваемой за месяц продукции, единиц;
a, b – коэффициенты, принимающие значения:

a=120, b=0,015.

Дополнительные исходные данные
Дополнительные исходные данные те же, что в работах №7, №8 и №9, то

есть:
PL=15 – цена труда, грн. за человекосмену;
PK=150 – цена капитала, грн. за машиносмену;
PМ=20 – стоимость используемых сырья и материалов на единицу

продукции, грн.;
К=400 – затраты единиц капитала за месяц, машиносмены;
L=1000¸10000 – затраты единиц труда за месяц, человекосмены.

Решить следующие задачи:
Задача  1 . Определить и проанализировать основные технико-

экономические показатели монопольной фирмы при базовом, увеличившемся
и уменьшившемся спросе на продукцию. Решать эту задачу в такой
последовательности.

1.1 На рисунке 1 на базе данных таблицы 2 работы №8 построить
графики средних AC, средних переменных AVC и предельных MC издержек
производства в зависимости от объема производства Q.

1.2 На рисунке 1 построить графики базового ( )bQaP -= ,
увеличившегося ( )bQaP -= 25,11  и уменьшившегося ( )bQaP -= 75,02  спроса,
а также графики базового ( )bQaMR 2-= , увеличившегося
( )bQaMR 225,11 -=  и уменьшившегося ( )bQaMR 275,02 -=  предельного
дохода.

Расчет координат точек для построения этих графиков выполнять в
таблице 1 при значении Q, равных 0;

2
0,75

b
a

× и
2

1,25
b

a
× .

Таблица 1 – Расчет координат точек для построения графиков спроса и предельного дохода
Q,

единиц
P=a–bQ ,

грн.
MR=a–2bQ,

 грн.
P1=1,25a–bQ,

 грн.
MR1=1,25a–2bQ,

 грн.
P2=0,75a–bQ,

 грн.
MR2=0,75a–2bQ,

 грн.
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1.3 Из рисунка 1 установить указанные в таблице 2 показатели для
вариантов с увеличившимся и с уменьшившимся базовым спросом.

Таблица 2 – Значения Q, P и AC полученные из рисунка 1 для трех вариантов спроса

Вариант спроса
Оптимальный объем

выпуска продукции за
месяц, единиц

Оптимальная цена
продукции, грн.

Средние издержки
производства (себестоимость)

продукции, грн.
1 2 3 4

Базовый Q= P= AC=
Увеличившийся Q1= P1= AC1=
Уменьшившийся Q2= P2= AC2=

1.4 На рисунке 1 показать площади прямоугольников, соответствующие
величинам прибыли или убытка фирмы для каждого варианта спроса.

При наличии убытка обоснуйте альтернативу: фирме закрываться или
продолжать работать?

1.5 Уточнить значения оптимальной цены и средних издержек производства
аналитическим расчетом для установленных оптимальных объемов выпуска
продукции. Аналитические расчеты выполнять в таблице 3.

Для всех вариантов спроса принять значения оптимальной цены и
средних издержек производства, полученные в таблице 3.

Таблица 3 – Уточнение значений P и AC

Вариант спроса

Оптимальный
объем выпуска

продукции за месяц,
единиц

Оптимальная цена
продукции, грн.

Средние издержки производства
(себестоимость) продукции

,
1

2

1

1

1

1

1

Q
KPP

KB

PQAC K
M

a
a

a

L
a
a

++=

-

грн. (2)

1 2 3 4
Базовый Q= bQaР -= AC=

Увеличившийся Q1= bQaР -= 25,11 AC1=
Уменьшившийся Q2= bQaР -= 75,02 AC2=

1.6 Определить основные технико-экономические показатели фирмы при
трех вариантах спроса. Для этого заполните таблицу 4.

1.7 Сделайте анализ влияния увеличения и уменьшения спроса на
величины всех приведенных в таблице 4 показателей. Объясните причину
изменения значений этих показателей при увеличении и уменьшении спроса.

Задача  2 . Монопольная фирма со средними и предельными
издержками производства, приведенными на рисунке 1, работает в условиях
увеличившегося спроса, уравнение которого имеет вид

bQaP -= 25,11 . (5)
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Таблица 4 – Основные технико-экономические показатели фирмы

Ва
ри

ан
т с

пр
ос

а

О
пт

им
ал

ьн
ый

 о
бъ

ем
вы

пу
ск

а п
ро

ду
кц

ии
 за

 м
ес

яц
,

ед
ин

иц
О

пт
им

ал
ьн

ая
 ц

ен
а

пр
од

ук
ци

и,
 гр

н.
Ср

ед
ни

е и
зд

ер
ж

ки
пр

ои
зв

од
ст

ва
(с

еб
ес

то
им

ос
ть

) п
ро

ду
кц

ии
,

гр
н.

Прибыль или
убыток

( ) ,QACPPr -=

 грн.

Затраты единиц труда

1

1

2

1
1 a

a
a B

Q

K

L ÷
ø
ö

ç
è
æ= ,  (3)

человекосмены

Средний продукт
(производительность)

труда

,
L
QAPL =      (4)

единиц продукции на
человекосмену

1 2 3 4 5 6 7
Базовый Q= P= AC= =rP L= =LAP

Увеличив-
шийся Q1=  P1= AC1= =

1r
P L1= =

1LAP

Уменьшив-
шийся Q2=  P2= AC2= =

2r
P L2= =

2LAP

При неприменении ценовой дискриминации фирма имеет технико-
экономические показатели, приведенные в таблице 4 (вариант с
увеличившимся спросом).

Проведя маркетинговые исследования, фирма установила, что, применяя
ценовую дискриминацию, она может продавать свою продукцию по трем
ценам вместо одной оптимальной цены Р1. Цены устанавливаются из
уравнения спроса (5) при трех величинах Q, принимающих значения:

14,0/ QQ = , 18,0// QQ =  и 11,1/// QQ = , где Q1 – оптимальный объем выпуска
продукции при данном спросе и неприменении ценовой дискриминации,
приведенный в таблице 4.

Обосновать целесообразность применения ценовой дискриминации.
Решать эту задачу в такой последовательности.

2.1 Установить значения цен и количества продукции, продаваемой по
этим ценам. Расчет выполнять в таблице 5.

2.2 На рисунке 1 по данным таблицы 5 показать отличающимися по
цвету линиями площадь фигуры, соответствующую прибыли фирмы при
применении ценовой дискриминации.

2.3 Установить значение средних издержек производства /
1AC  (грн.) при

применении фирмой ценовой дискриминации из рисунка 1 и из выражения
(2), приведенного в таблице 3, при 11,1/// QQQ == . Принять значение /

1AC ,
полученное из выражения (2) таблицы 3.

Таблица 5 – Установление цен и количества продукции, продаваемой по этим ценам
Значения Q,

единиц продукции за месяц
Установленные цены продукции,

грн.
Будет продано продукции за месяц по

соответствующим ценам, единиц
1 2 3
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Продолжение табл. 5
1 2 3

== 14,0/ QQ =-= // 25,11 bQaP ==D // QQ
== 18,0// QQ =-= //// 25,11 bQaP =-=D ///// QQQ
== 11,1/// QQ =-= ////// 25,11 bQaP =-=D //////// QQQ

В С Е Г О

2.4 Определить величину прибыли фирмы
1r

P  (грн.) при применении
ценовой дискриминации по формуле

( ) ( ) ( ) ////////////////
111111 QACPQACPQACPP

1r D-+D-+D-= .  (6)

2.5 Определить количество единиц труда /
1L  (человекосмены) и средний

продукт (производительность) труда '/
1LAP  (единиц продукции на

человекосмену) при применении фирмой ценовой дискриминации из
выражений (3) и (4), приведенных в таблице 4, при 11,1/// QQQ == .

2.6 Сравнить основные технико-экономические показатели фирмы в
условиях увеличившегося спроса при применении и неприменении ценовой
дискриминации. Для этого необходимо заполнить таблицу 6.

2.7 Обосновать целесообразность применения ценовой дискриминации
на базе данных таблицы 6.

Таблица 6 — Основные технико-экономические показатели фирмы при применении и
неприменении ценовой дискриминации

Вариант
поведения

фирмы

Объем выпуска
продукции за

месяц,
 единиц

Средние издержки
производства

(себестоимость)
продукции,

грн.

Прибыль,
 грн.

Количество
единиц труда,
человекосмен

Средний продукт
(производительность)

труда,
единиц продукции на

человекосмену
1 2 3 4 5 6

Тема: Максимизация прибыли и определение основных технико-
экономических показателей монопольно-конкурентной

фирмы в краткосрочном периоде при различных
рыночных ситуациях и вариантах ее поведения

Цель работы: определение оптимальных значений цены, объема выпуска
продукции и максимальной прибыли (минимального убытка) монопольно-
конкурентной фирмы при различных вариантах спроса, а также при

Работа №11
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осуществлении рекламы; расчет основных технико-экономических
показателей фирмы.

Исходные данные
Производственная функция фирмы определяется выражением (1),

приведенным в работе №4. Значения коэффициентов производства В, а1 и а2
те же, что в работах №4, №5, №6, №7, №8, №9 и №10.

Уравнение базового спроса на продукцию фирмы имеет вид
P= a – bQ, (1)

где Р – цена продукции, грн.;
Q – количество спрашиваемой за месяц продукции, единиц;
a, b – коэффициенты, принимающие значения: a=90, b=0,008.

Дополнительные исходные данные
Дополнительные исходные данные те же, что в работах №7, №8, №9 и

№10, то есть:
PL=15 – цена труда, грн. за человекосмену;
PK=150 – цена капитала, грн. за машиносмену;
PМ=20 – стоимость используемых сырья и материалов на единицу

продукции, грн.;
К=400 – затраты единиц капитала за месяц, машиносмены;
L=1000¸10000 – затраты единиц труда за месяц, человекосмены.

Решить следующие задачи:
Задача  1 . Определить и проанализировать основные технико-

экономические показатели монопольно-конкурентной фирмы при базовом,
увеличившемся и уменьшившемся спросе на продукцию.

Эта задача решается аналогично задаче 1 работы №10, то есть
последовательно выполняется работа, указанная в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6 и 1.7 работы №10. Необходимо сохранить структуру, наименование и
нумерацию приведенных в этих пунктах таблиц.

Задача  2 .  Монопольно-конкурентная фирма с приведенными на
рисунке 1 средними и предельными издержками производства работает в
условиях базового спроса, уравнение которого имеет вид bQaP -= .

Не рекламируя свою продукцию, фирма имеет технико-экономические
показатели, приведенные в таблице 4 (вариант с базовым спросом).

Если фирма рекламирует свою продукцию, то она добивается увеличения
спроса на нее. Пусть уравнение увеличившегося в результате рекламы спроса
имеет вид bQaP -= 25,11 .

Ежемесячные затраты фирмы на рекламу CR (грн.) в среднем составляют
половину ежемесячных постоянных издержек производства, то есть
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KPС KR 5,0= . (5)

Обосновать целесообразность использования рекламы.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
2.1 Определить значения средних издержек производства фирмы с

учетом затрат на рекламу ACR (грн.) для величин объемов выпуска продукции
за месяц Q (единиц) приведенных в таблице 2 работы №8 по формуле

Q
KPACAC K

R
5,0

+= , (6)

где AC – средние издержки производства фирмы при отсутствии затрат
на рекламу, приведенные в таблице 2 работы №8, грн.

Расчет величин ACR необходимо выполнить в таблице 5.

Таблица 5 – Расчет величин средних издержек производства с учетом затрат на рекламу
Объем выпуска

продукции
за месяц

Q, единиц

Средние издержки
производства при

отсутствии затрат на
рекламу
AC, грн.

Средние затраты на рекламу

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
Q

KPK5,0
,

грн.

Средние издержки производства с
учетом затрат на рекламу

Q
KP,

ACAС K
R

50
+= ,

грн.
1 2 3 4

2.2 На рисунке 1 построить кривую средних издержек производства
фирмы с учетом затрат на рекламу ACR в зависимости от объема выпуска
продукции за месяц Q.

2.3 Установить оптимальный объем выпуска продукции и оптимальную
цену продукции для варианта с осуществлением рекламы.

Поскольку затраты на рекламу являются постоянными издержками, то на
величину предельных издержек МС эти затраты влияния не окажут. Поэтому
для варианта с осуществлением рекламы (увеличившийся спрос)
оптимальный объем выпуска продукции за месяц составит Q1 единиц, а цена
продукции будет равна Р1 грн., значения которых приведены в таблицах 3 и 4
(вариант с увеличившимся спросом).

2.4 На рисунке 1 показать отличающимися по цвету линиями площадь
прямоугольника, соответствующую прибыли фирмы для варианта с
осуществлением рекламы.

2.5 Определить значение средних издержек производства фирмы с
учетом затрат на рекламу

1RAC  (грн.) при оптимальном объеме выпуска
продукции, то есть при Q=Q1 из рисунка 1 и по формуле
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Q
KPACAC K

R
5,0

11
+= , (7)

где AC1 – средние издержки производства при увеличившемся спросе,
отсутствии рекламы и оптимальном объеме выпуска продукции
за месяц Q1, приведенные в таблицах 3 и 4, грн.

Принять значение
1RAC , полученное по формуле (7).

2.6 Определить величину прибыли фирмы
1Rr

P  (грн.) при осуществлении
рекламы по формуле

( ) 11 11
QACPP RrR

-= .         (8)

2.7 Установить количество единиц труда
1RL  (человекосмен) и средний

продукт (производительность) труда
1RLAP  (единиц продукции на

человекосмену) при осуществлении рекламы.

Так как для варианта с увеличившимся спросом как при наличии, так и
при отсутствии рекламы оптимальный объем выпуска продукции составляет
Q1 единиц, то

11
LL R = , (9)

11 LL APAP
R

= , (10)

где
1

, LAPL - соответственно количество единиц труда и средний продукт
(производительность) труда для варианта с увеличившимся
спросом при оптимальном объеме производства Q1 и отсутствии
рекламы, значения которых приведены в таблице 4.

2.8 Сравнить основные технико-экономические показатели фирмы для
вариантов с отсутствием и наличием рекламы. Для этого необходимо
заполнить таблицу 6.

Таблица 6 – Основные технико-экономические показатели фирмы при отсутствии и
наличии рекламы

Вариант
поведения

фирмы

Объем выпуска
продукции за

месяц,
единицы

Оптимальная
цена

продукции,
грн.

Средние
издержки

производства
(себестоимость)
продукции, грн.

Прибыль
(убыток),

грн.

Количество
единиц труда,

человекосмены

Средний продукт
(производительность)

труда, единицы
продукции на
человекосмену

1 2 3 4 5 6 7

Обосновать целесообразность использования рекламы.
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Тема: Обоснование целесообразности увеличения объема производства
 и рационального способа его осуществления

Цель работы: расчет и сравнение основных технико-экономических
показателей фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Исходные данные
Тип рынка: монополия (м) или монополистическая конкуренция (мк).

Остальные исходные данные те же, что в работе №10 (м) или в работе №11
(мк).

Для студентов тип рынка указывает преподаватель.

Выполнить следующую работу:
Фирма с рассчитанными и представленными в таблице 2 работы №8

краткосрочными средними и предельными издержками работает в условиях
увеличившегося спроса, уравнение которого имеет вид

bQaP -= 25,11 .
Основные технико-экономические показатели фирмы при

увеличившемся спросе приведены в таблице 4 работы №10 (м) или в таблице
4 работы №11 (мк), из которых видно, что фирма ежемесячно продает Q1

единиц продукции по цене Р1, грн.
Зарубежная организация предлагает фирме заключить контракт на

ежемесячную покупку ее продукции в объеме, равном 2,5Q1. При заключении
контракта фирма должна ежемесячно производить 3,5Q1 единиц продукции,
так как она не хочет потерять внутренний рынок.

Договорная цена на экспортируемую за рубеж продукцию является
постоянной и превышает на 20% величину краткосрочных средних издержек
производства при ежемесячном его объеме, равном 3,5Q1.

Обосновать целесообразность увеличения объема выпуска продукции и
рациональный способ его осуществления, рассмотрев технико-экономические
показатели фирмы по следующим трем вариантам ее экономического
поведения:

I – не заключать контракт;
II – заключить контракт и увеличить объем выпуска продукции при

существующем (постоянном) количестве используемого капитала
(краткосрочный период);

Работа №12
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III – заключить контракт и увеличить объем выпуска продукции при
переменных количествах всех используемых ресурсов (долгосрочный
период).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
1 Показать графически величину прибыли фирмы при реализации

варианта I.
1.1 На рисунке 1 на базе данных таблицы 2 работы №8 построить

графики краткосрочных средних и предельных издержек производства в
зависимости от объема производства Q. На этом же рисунке на базе данных
таблицы 1 работы №10 (м) или таблицы 1 работы №11 (мк) построить
графики увеличившегося спроса (P1=1,25a–bQ) и предельного дохода
( bQaMR 225,11 -= ).

1.2 На рисунке 1 показать площадь прямоугольника, соответствующую
прибыли фирмы для варианта I.

2 Определить технико-экономические показатели фирмы по варианту II.
2.1 Установить ежемесячный объем производства фирмы QII-III (единиц

продукции) при реализации вариантов II и III из выражения
QII-III=3,5Q1. (1)

2.2 Определить краткосрочные средние издержки производства фирмы
ACII (грн.) для объема производства Q=QII-III при постоянном количестве
используемого капитала (вариант II) по формуле

Q
KPP

KB

PQAC K
M

a
a

a

L
a
a

II ++=

-

1

2

1

1

1

1

1

. (2)

Полученное значение ACII отметить точкой А на рисунке 1.
2.3 Установить постоянную цену PII-III (грн.) экспортируемой за рубеж

продукции (варианты II и III) из выражения
PII-III=1,2ACII. (3)

2.4 Показать на рисунке 1 эту цену, учитывая, что она имеет место в
интервале значений Q от Q1 до 3,5Q1.

2.5 На рисунке 1 показать площадь фигуры, соответствующую прибыли
фирмы при реализации варианта II.

2.6 Определить величину ежемесячной прибыли фирмы
IIrP  по формуле

( ) ( ) 111 5,2 QACPQACPP IIIIIIIIIrII ×-+-= - . (4)
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2.7 Установить количество ежемесячно используемых единиц труда LII,
(человекосмен) для объема производства Q=QII-III при постоянном количестве
используемого капитала (вариант II) по формуле

1

1

2

1
1 a

a
aII B

Q

K

L ÷
ø
ö

ç
è
æ= . (5)

2.8 Определить величину среднего продукта труда
IILАР  (единиц

продукции на человекосмену) для объема производства Q=QII-III при
постоянном количестве используемого капитала (вариант II) по формуле

II
L L

QAP
II
= . (6)

3 Определить технико-экономические показатели фирмы для варианта
III.

3.1 Установить ежемесячные оптимальные количества используемых
единиц труда LIII (человекосмен) и капитала KIII (машиносмен) для объема
производства Q=QII-III при переменном количестве всех используемых
ресурсов (вариант III) по формулам

( )21
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3.2 Определить долгосрочные ежемесячные минимальные общие
издержки производства LRTCIII (грн.) для ежемесячного объема производства
Q=QII-III при использовании оптимальных количеств единиц труда LIII и
капитала KIII (вариант III) из выражения

LRTCIII=PLLIII+PKKIII+PMQ.      (9)

3.3 Установить долгосрочные средние издержки производства LRАCIII

(грн.) для ежемесячного объема производства Q=QII-III при использовании
оптимальных количеств труда и капитала (вариант III) по формуле

Q
LRTCLRAC ΙΙΙ

ΙΙΙ = .       (10)

Полученное значение долгосрочных средних издержек производства LRACIII

показать точкой В на рисунке 1. На рисунке 1 показать площадь фигуры,
соответствующую прибыли фирмы при реализации варианта III.
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3.4 Определить величину ежемесячной прибыли фирмы rIIIP  (грн.) при
реализации варианта III из выражения

( ) ( ) 111 5,2 QLRACPQLRACPP IIIIIIIIIIIrIII
-+-= - .         (11)

3.5 Установить величину среднего продукта труда
IIILAP  (единиц

продукции за человекосмену) для ежемесячного объема производства Q=QII-III

при использовании оптимальных количеств труда и капитала (вариант III) по
формуле

III
L L

QAP
III
= . (12)

4 Обосновать целесообразность увеличения объема производства фирмы
и рационального способа его осуществления.

4.1 Составить таблицу основных технико-экономических показателей
фирмы для трех вариантов ее экономического поведения (табл. 1).

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели фирмы
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4.2 Обосновать наиболее целесообразный вариант экономического
поведения фирмы.
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