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ВСТУП 

 

Навчально-методичні рекомендації направлені на створення 

ефективного, цікавого й корисного для майбутніх спеціалістів, 

семінарського заняття з кожної теми курсу «Мікроекономіка». Семінар 

складається із різних рекомендаційних форм роботи як аналітичного, 

так й практичного характеру. Це видання може розглядатися як 

доповнення до навчального посібника «Курс мікроекономіки», 

виданого кафедрою загальної економічної теорії. 

 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ 

 

Мікроекономіка відноситься до фундаментальних наук. Вона 

виконує пізнавальну і практичну функції. З одного боку вона 

узагальнює поведінку окремих суб’єктів господарської діяльності і 

слугує теоретичною базою для прикладних економічних наук, а з 

іншого – виявляє перспективні напрямки економічної діяльності для 

підприємств в різних ринкових структурах. У даній темі ми розглянемо 

історію становлення мікроекономіки, з’ясуємо її місце в системі 

економічних наук, визначимо базові поняття, якими оперує 

мікроекономіка, її предмет і методи дослідження. 

 

Основні питання 

1. Загальні проблеми економіки.  

2. Мікроекономіка та макроекономіка. 

3. Функції мікроекономіки.  

4. Позитивний і нормативний аналіз. 

5. Методологія мікроекономіки.  

6. Економічна модель.  

7. Економічні змінні. 

8. Суб’єкти мікроекономіки.  

9. Граничний аналіз.  

10. Ресурси та їх властивості.  
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Практикум 

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь 

1. Мікроекономічна теорія вивчає, як ринкова економіка визначає: 

а) ціну товару; в) ціну економічних ресурсів; 

б) ціну послуг; г) будь-які ціни. 

2. Будуючи моделі, економісти : 

а) розробляють припущення, які спрощують ситуацію; 

б) включають усю наявну інформацію; 

в) мають використовувати економічні моделі; 

г) намагаються дублювати реальний світ. 

3. Мікроекономіка: 

а) оперує сукупними рівнями доходів, зайнятості та виробництва; 

б) докладно досліджує окремих суб’єктів, які становлять економічну систему; 

в) вивчає детальну інформацію про окремі сегменти економічної системи; 

г) базується на широкому підході до діяльності економічної системи. 

4. Мікроекономіка не вивчає: 

а) виробництво в масштабі всієї економіки; 

б) механізм функціонування ринку досконалої та недосконалої конкуренції; 

в) ціну, попит і пропозицію; 

г) виробництво кави. 

5. Позитивна мікроекономічна теорія вивчає: 

а) ˝що є˝;   

б) ˝що повинно бути˝; 

в) позитивні тенденції в економічному розвитку; 

г) оціночні судження. 

6. Категорія рідкісність означає: 

а) високу якість; в) неповторність; 

б) обмеженість; г) трудомісткість. 

7. Мікроекономіка може бути визначена як галузь економічної 

науки, яка включає: 

а) економічну поведінку окремих груп споживачів, фірм та власників ресурсів; 

б) економічну роль держави; 

в) відносини між окремими представниками різних класів; 

г) те, як економісту використовувати мікрокомп'ютери. 

8. Поняття методу вивчає: 

а) структуру предмету; 

б) набір фактичних даних; 
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в) способи оптимального застосування всієї сукупності пізнавальних засобів; 

г) світоглядні настанови вченого. 

9. Яке з наведених запитань може вирішуватися на мікрорівні: 

а) як стимулювати економічне зростання; 

б) як подолати інфляцію; 

в) що і скільки виробляти; 

г) як забезпечити повну зайнятість? 

10. Економічна раціональність – це такий принцип поведінки 

суб’єкта господарювання, відповідно до якого: 

а) завжди намагається отримати за даних умов найкращий для себе результат; 

б) повинен діяти за інструкціями, які завжди відбивають оптимальний варіант; 

в) ощадливо витрачає гроші; 

г) діє однаково, опинившись в однакових умовах. 

 

 

Вправа 2. Виконайте завдання 

Завдання 1. Визначте, позитивним чи нормативним є кожне з 

наведених далі запитань. Якщо запитання нормативне, то на які з 

позитивних запитань треба перед цим дати відповідь? 

Якщо внаслідок заморозків гине 15% поточного врожаю томатів, 

як це позначиться на ціні томатного соку в супермаркеті? 

До чого слід вдатися уряду, щоб фінансувати розширення 

аеропорту: встановлення податку на ціни квитків чи податку на паливо 

в комплексі з оплатою за посадку в аеропорту? 

Як ефективніше скоротити споживання бензину – підвищуючи (через 

оподаткування) ціни на бензин чи нормуючи пробіг (кількість кілометрів)? 

Завдання 2. Поясніть, що з наведеного нижче входить до складу 

домашніх господарств, бізнесу, держави (уряду): 

а) індивідуальне фермерське господарство; б) товарна біржа; в) бюджет сім’ї 

Іваненків; г) поточний рахунок підприємства в банку; д) чиновник міністерства; є) 

власник акцій; ж) поточний рахунок фізичної особи в банку, який витрачається на 

особисте споживання; з) професорсько – викладацький склад державного вищого 

навчального закладу; і) орендар землі; к) випускник вузу, який шукає роботу. 

Завдання 3. Визначте в наведеному переліку абстрактні поняття: 

потреби; ціна товару 20 грн.; зарплата; підручник з мікроекономіки; ХТЗ; 

економічні ресурси; підприємець Федченко; акціонер; банк “Аркада”; акції 

заводу” Азовсталь”; домогосподарство; апельсини; споживач; ткацький верстат. 
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ТЕМА 2. ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ 

 

Актуальність та доцільність дослідження ринкового механізму 

обґрунтована зростанням ролі останнього на тлі сучасного 

економічного розвитку. Важливим є розуміння концепцій попиту та 

пропозиції, яким тенденціям і закономірностям вони 

підпорядковуються, а також в якому напрямку відбуваються 

перетворення, що безпосередньо впливають на встановлення та 

утримання ринкової рівноваги. Формування навичок побудови 

основних мікроекономічних параметрів за допомогою методів 

графічного представлення інформації дозволяє вживати інструменти 

такого аналізу на практиці для швидкого, цілеспрямованого розв'язку 

завдань і забезпечення гнучкої поведінки фірми. 

Важливе значення при аналізі ринкової рівноваги має проблема її 

сталості. Адже висновки щодо сталості (несталості) рівноваги можуть 

призвести до висновків про необхідність державного регулювання 

економіки. 

 

Основні питання 

1. Ринковий попит: функція, графік, закон, детермінанти зміни. 

2. Винятки із закону попиту. 

3. Ринкова пропозиція: функція, графік, закон, детермінанти зміни. 

4. Ринкова рівновага, підходи до її встановлення, надлишок та 

дефіцит товарів. 

5. «Павукоподібна модель» ринкової рівноваги. 

6. Виграш продавця та покупця. 

7. Нормальні, нижчі, нейтральні товари. Субститути та комплементи. 

8. Державне регулювання цін: встановлення «стелі» та «підлоги». 

9. Зміна ринкової рівноваги під впливом податків. Відсотковий 

та потоварний податок.  

10. Зміна ринкової рівноваги під впливом субсидії. 

 

 

Практикум 

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь 

1. Закон пропозиції описує: 

а) обернено-пропорційну залежність між ціною та обсягом пропозиції;  



 

 

7 

б) пряму залежність між ціною та обсягом пропозиції;  

в) обернену залежність між ціною та обсягом пропозиції; 

г) пряму пропорційну залежність між ціною та обсягом пропозиції. 

2. Яке з наступних тверджень ілюструє закон попиту: 

а) з підвищенням ціни на соняшникову олію обсяги її придбання скорочуються;  

б) зі зростанням доходів споживачі віддадуть перевагу оливковій олії;  

в) зі зниженням ціни на соняшникову олію знизяться й обсяги її споживання; 

г) споживачі готові платити за соняшникову олію ціну, яку пропонує ринок. 

3. Коли ціна товару підвищується, то: 

а) попит на нього скорочується; 

б) крива попиту на товари-субститути зміщується ліворуч; 

в) крива попиту на товари-комплементи зміщується ліворуч;  

г) обсяг попиту на нього збільшується. 

4. Товар вважається нижчим, якщо попит на нього: 

а) зростає з підвищенням ціни товару-замінника;  

б) зменшується зі зростанням доходів споживачів;  

в) зростає зі зростанням доходів споживачів; 

г) скорочується з підвищенням ціни товару-доповнювача. 

5. До змін зміщення кривої пропонування смартфонів не призведе: 

а) вдосконалення технології виробництва смартфонів;  

б) зменшення числа виробників смартфонів; 

в) зниження цін на смартфони;  

г) підвищення цін комплектуючих виробів. 

6. Стан ринкової рівноваги означає, що: 

а) уряд повністю контролює ринкові ціни; 

б) ціна дорівнює сумі витрат і прибутку; 

в) виграші продавця та покупця співпадають; 

г) обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції. 

7. Встановлення ціни на рівні, вищому за рівноважний, призведе до: 

а) стійкого надлишку товару; 

б) зменшення пропозиції;  

в) появи дефіциту товару; 

г) збільшення попиту. 

8. При встановленні потоварного податку на виробників: 

а) крива попиту зрушиться праворуч паралельно до початкової; 

б) крива пропозиції зрушиться ліворуч паралельно до початкової; 

в) крива пропозиції зрушиться праворуч паралельно до початкової; 
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г) крива попиту зрушиться ліворуч паралельно до початкової. 

9. Відсотковий податок на виробників стане наслідком: 

а) зростання ринкової ціни на величину податку; 

б) зрушення кривої пропозиції ліворуч, зі зміною куту нахилу; 

в) зменшення сукупного виторгу продавця; 

г) зрушення кривої пропозиції праворуч зі зміною куту нахилу. 

10. Надання субсидії виробникам: 

а) дозволяє збільшити обсяг продажів; 

б) переміщує криву пропозиції праворуч на величину субсидії; 

в) призводить до зниження рівноважної ціни і збільшення 

рівноважного обсягу продукції; 

г) всі відповіді вірні. 

 

 

Вправа 2. Виконайте завдання 

Завдання 1. Ринковий попит на товар характеризується 

наступною шкалою попиту: за ціною 40 грн за одиницю, величина 

попиту складає 60 одиниць, за ціною – 30 грн, величина попиту 

збільшується до 90 одиниць, за ціною 20 грн – до 120 одиниць. 

Визначте функцію ринкового попиту на товар. 

Завдання 2. Функція попиту на томати дорівнює : QD= -2P +100. 

Знайдіть виграш споживача, якщо ринкова ціна складе 20 грн за 1 кг. 

Завдання 3. Визначте товари субститути та комплементи 

портативного комп'ютера (ноутбука) та в кожному випадку 

проаналізуйте, чи є вони "близькими" доповнювачами або 

замінниками: Apple iPod, настільні комп’ютери, програмне 

забезпечення для розробки веб-сайтів, мобільні телефони, планшети, 

сервери. 

Завдання 4. Функції попиту і пропозиції мають вигляд: QD= 350 - 

10P; Qs = 50 + 5P. Ціна товару в перший день склала 25 грн. Розрахуйте 

ціни на товар в другій і третій день, а також величини попиту і 

пропозиції за 3 доби. Якою буде ринкова рівновага? 

Завдання 5. Поставте галочку у відповідному стовпці, щоб 

показати вплив змін на ринку квитків у кінотеатри. 
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Зміни 
Рух попиту Рух пропозиції 

вправо вліво вправо вліво 

Збільшення реальних доходів населення     

Відома мережа кінотеатрів впроваджує 

модель низької ціни по всій країні 

    

Зменшення комісійних виплат, що сплачують 

кінопрокатникам кінотеатри 

    

Послуги кабельного, супутникового та 

Інтернет-телебачення з оплатою за перегляд 

зростають у популярності 

    

Додаткові витрати на виробництво фільмів 

призвели до їх скорочення  

    

Оператори кінотеатрів запровадили нові 

преміум-послуги 

    

 

Завдання 6. Функція попиту на товар дорівнює QD = 15 – 2Р, а 

функція пропозиції - Qs = 5Р - 6. Знайдіть параметри ринкової 

рівноваги на цьому ринку. Обчисліть сукупний дохід продавця від 

продажу, якщо уряд встановить фіксовану ціну 4 або 2 грн. 

Завдання 7. Функція попиту на товар задається рівнянням: QD = 

4750 – 350 P, функція пропонування: QS = 1600+100 P. Побудуйте 

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

обсяг продажу (шт.). Що відбудеться, якщо на даний товар урядом 

буде встановлена фіксована ціна 9 грн. ? Порівняйте сукупний виторг 

продавця за обох значень ціни. 

Завдання 8. Попит та пропозиція на ринку дитячих книжок мають 

вигляд: QD = 260 – 4p, Qs = 140 + 2p. Визначте параметри ринкової 

рівноваги, якщо уряд введе потоварний податок у розмірі 3 грн з 

одиниці товару. Обчисліть дохід держави від введення податку. 

Завдання 9. Дано функції попиту та пропозиції: QD = 2800 – 160p, 

Qs = 1600 + 140p. Визначте параметри ринкової рівноваги, якщо уряд 

введе відсотковий податок у розмірі 10% від доходу продавця. 

Обчисліть дохід держави від введення податку. 

Завдання 10. Функція попиту на автомобілі має вигляд: QD= 500 – P, 

функція пропонування: QS= 2P–100. Визначте аналітично та покажіть графічно: 

1) рівноважну ціну (тис. грн.) та рівноважну кількість товару (тис. шт.); 

2) рівноважну ціна і кількість автомобілів, якщо уряд надасть їх 

виробникам субсидію в розмірі 75 тис. грн. на одиницю товару; 

3) загальну суму субсидії, наданої виробникам автомобілів. 
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ТЕМА 3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Еластичність – одна з найважливіших категорій економічної 

науки. ЇЇ поняття дозволяє з'ясувати, як відбувається адаптація ринку 

до змін його чинників. За умов економічного спаду економіки, що 

супроводжується інфляцією, зниженням виробництва та споживання, 

визначальною категорією для прийняття ефективних управлінських 

рішень є цінова еластичність попиту. Аналіз коефіцієнта цінової 

еластичності попиту дає можливість підприємствам грамотно 

розпоряджатися власними ресурсами, встановлювати ціни на товари чи 

послуги, оскільки саме ціна є засобом отримання прибутку та одним із 

важливих інструментів успішної діяльності підприємства, засобом 

конкурентної боротьби, перерозподілу ресурсів, показником якості 

продукції, одним із основних чинників, що визначають кон’юнктуру 

ринку. 

Іншим прикладом фактичного використання теорії еластичності є 

державна податкова політика, а також політика в галузі зайнятості 

населення.  

Доцільність вивчення сутності еластичності, її типів та факторів 

впливу дозволяє бути в курсі зміни споживчих переваг, своєчасно 

реагувати на динамічне мінливе середовище ринку. 

 

Основні питання 

1. Еластичність попиту: коефіцієнт, види, форми. 

2. Абсолютно еластичний та нееластичний попит. 

3. Цінова еластичність попиту: точкова, дугова. 

4. Нецінова еластичність попиту: за доходом, перехресна. 

5. Фактори цінової еластичності попиту. 

6. Еластичність пропозиції.  

7. Еластичність та політика оподаткування. 

8. Еластичність та сумарний виторг фірми. 

9. Фактори цінової еластичності пропозиції. 

10. Графічне зображення видів еластичності. 
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Практикум 

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь 

1. Цінова еластичність попиту на товар: 

а) є відсотковим зменшенням обсягу попиту, при зниженні ціни на 1%; 

б) завжди від’ємна для нижчих товарів; 

в) залежить від наявності у товару замінників, його важливості для 

споживача, частки у споживчих видатках, часового періоду; 

г) дозволяє підвищувати ціни і збільшувати виторг, якщо попит на 

даний товар еластичний 

2. Крива абсолютно нееластичного попиту – це: 

а) пряма лінія з від’ємним нахилом;  

б) U–подібна крива; 

в) пряма горизонтальна лінія; 

г) вертикальна лінія. 

3. Фірма підвищує ціну з 8 до 12 доларів і бачить, що попит на 

товар падає на 20%. Якою буде цінова еластичність попиту на цей 

товар: 

а) 0,4; б) 1; в) 2,5; г) 1,5. 

4. Якщо зниження ціни не призведе до збільшення доходу, 

попит на цей товар: 

а) нееластичний за ціною;                      в) еластичний за ціною;    

б) нееластичний за доходом;                           г) еластичний за доходом. 

5. Якщо наявні доходи зростуть на 2%, а еластичність 

попиту на доходи дорівнює 1,5, яку зміну попиту ми очікували б 

побачити: 

а) 3%; б) 1,33%; в) 0,75%; г) -3%. 

6. Одинична еластичність попиту означає, що у випадку 

зростання ціни на товар виторг фірми: 

а) збільшиться; в) не зміниться; 

б) зменшиться; г) залежить від інших факторів. 

7. Як зміниться сукупний виторг продавця за умови зниження 

ціни товару, якщо попит на цей товар є нееластичним за ціною: 

а) зменшиться;  

б) збільшиться;  

в) не зміниться; 

г) зміни виторгу не пов’язані з еластичністю попиту. 
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8. Якщо перехресна еластичність попиту від’ємна, то йдеться 

про: 

а) товари-комплементи; в) товари-субститути; 

б) нормальні товари; г) товари нижчої категорії. 

9. Якщо пропозиція товару абсолютно нееластична за ціною, 

а попит на нього зросте, то рівноважна ціна: 

а) зменшиться, а рівноважна кількість товару збільшиться; 

б) і рівноважна кількість товару зменшаться  

в) збільшиться, а рівноважна кількість зменшиться; 

г) збільшиться, а рівноважна кількість товару залишиться незмінною. 

10. Пропозиція абсолютно нееластична за ціною, якщо йдеться 

про: 

а) поставку товару на ринок у миттєвому періоді; 

б) товари, видатки споживача на які займають незначну частку в його 

доходах; 

в) поставку товару на ринок у довгостроковому періоді; 

г) товари першої необхідності. 

 

 

Вправа 2. Виконайте завдання 

Завдання 1. Установіть відповідність між змінами та характером 

товарів.  

 

1. Після зниження ціни на товар А на 10 % обсяг 

попиту на товар В зріс на 2 % 

А Товар нижчої категорії  

2. Після підвищення ціни на товар А на 10 % обсяг 

попиту на товар В зріс на 2 % 

Б Товари A і B — товари-

комплементи  

3. Після зростання доходу на 10 % обсяг попиту на 

товар зменшився на 2 % 

В Нормальний товар, предмет 

розкоші 

4. Після зростання доходу на 10 % обсяг попиту на 

товар зріс на 2 % 

Г Товари A і B — товари-

субститути 

 Д Нормальний товар  

 

Завдання 2. Дані таблиці характеризують залежність між зміною 

ціни і обсягом попиту на товар : 

 

Ціна, грн. 55 40 30 24 11 

Обсяг попиту, од. 15 20 25 30 40 
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Обчисліть коефіцієнти лінійної еластичності за кожної зміни 

ціни та визначте, за яких значень ціни попит буде еластичним, 

нееластичним а також знайдіть точку одиничної еластичності. 

Завдання 3. Ціна на ринку кукурудзи коливається від 45 до 60 грн. 

за центнер, а попит відповідно від 75 до 50 тис. центнерів за місяць. 

Визначте коефіцієнти лінійної еластичності попиту за умови зниження 

і підвищення ціни. Обчисліть коефіцієнт дугової еластичності попиту. 

Завдання 4. З метою заохочення споживачів директор 

підприємства вирішив знизити ціну на свою продукцію з 1000 грн. до 

500 грн., а потім до 300 грн. за одиницю. Відповідно обсяг попиту зріс 

з 10 тис. шт. до 30 тис. шт., а потім до 40 тис. шт. на рік. На підставі 

розрахунку еластичності попиту за кожної зміни ціни обґрунтуйте, до 

якого рівня варто було знижувати ціну? 

Завдання 5. Функція попиту на олію має вигляд: QD=100–P; 

функція пропонування: QS=2P–50. Розрахуйте цінову еластичність 

попиту і пропонування у точці рівноваги. 

Завдання 6. Коли ціна товару Х зросла з 120 до 150 грн. за 

одиницю, споживання товару Y збільшилось з 450 до 575 одиниць. 

Обчисліть коефіцієнт перехресної еластичності попиту і визначте, 

якими є ці товари – замінниками чи доповнювачами. 

Завдання 7. Проілюструйте графічно, як вплине зменшення доходу 

на положення кривих попиту на товари А , В, С, якщо відомо, що 

коефіцієнти еластичності попиту за до - ходом на ці товари складають 

відповідно: 1,7; -0,8; 0. Визначте, якими є ці товари. 

Завдання 8. Літак одночасно вміщує 325 пасажирів, однак, за 

ціною квитка у 40 доларів на певний напрям, послугами авіаперевезень 

користуються лише 200 чоловік за рейс. Враховуючи високу 

еластичність попиту на авіаквитки (коефіцієнт еластичності дорівнює -

5), керівництво авіаперевезень вирішує знизити ціну на квиток до 35 

доларів. Чи допоможе таке рішення повністю заповнити літак? 

Завдання 9. Супермаркет реалізує за день 300 кг слив за ціною 25 

грн. Цінова еластичність попиту на сливи дорівнює –5. Як зміниться 

обсяг продажу і виторг супермаркету, якщо ціна на сливи буде знижена 

на 20 %. Чи є доцільним скорочення ціни? 

Завдання 10. Коефіцієнт еластичності пропозиції пшениці 

дорівнює -0,5. Припустимо, що пропозиція збільшилась і ринкова ціна 

на неї впала. Як ця подія вплине на доходи виробників? 
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 ТЕМА 4. ТЕОРІЯ СПОЖИВАЦЬКОГО ВИБОРУ 

 

Кожен з нас як споживач щодня стикається з проблемою вибору: 

які страви вибрати на обід у студентській їдальні, їхати на заняття 

тролейбусом, автобусом чи маршрутним таксі, яку придбати книгу з 

економіки? Часом ми робимо вибір, не замислюючись, чому він 

виявився саме таким. Це відбувається ніби підсвідомо. Насправді ж 

споживацький вибір піддається досить точному моделюванню. Існує 

також розділ мікроекономіки, що пояснює поведінку споживача, 

механізм вибору тих чи інших товарів, які він готовий придбати на 

ринку. Завдання цієї теми – викласти основні положення теорії 

споживацького вибору, тобто дати наукові пояснення тому, як 

споживач витрачає свій дохід для максимізації задоволення.  

 

Основні питання 

1. Споживацькі переваги. 

2. Транзитивність.  

3. Корисність. 

4. Функція корисності.  

5. Крива байдужості. 

6. Карта кривих байдужості.  

7. Гранична корисність.  

8. Бюджетні обмеження. 

9. Лінія бюджетних обмежень. 

10. Рівновага споживача.  

11. Кутова рівновага.  

12. Гранична норма заміщення. 

 

 

Практикум 

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь 

1. Теорія поведінки споживача передбачає, що споживач може 

максимізувати: 

а) сукупну корисність; в) граничну корисність; 
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б) середню корисність; г) кожну з перелічених величин. 

2. Гранична корисність визначається як: 

а) максимальний рівень корисності, який споживач хоче одержати; 

б) приріст сукупної корисності при зростанні обсягу споживання блага 

на одиницю; 

в) максимальна корисність, яку можна одержати при споживанні 

даного блага; 

г) корисність, від якої споживач відмовляється заради одержання 

додаткової одиниці іншого товару. 

3. Сукупна корисність зростає, якщо гранична корисність: 

а) зменшується; в) є позитивною величиною; 

б) збільшується; г) є від’ємною величиною. 

4. Який з наведених нижче переліків значень сукупної 

корисності ілюструє закон спадної граничної корисності: 

а) 20, 30, 40, 50; в) 20, 40, 80, 160; 

б) 20, 28, 34, 38; г) 20, 35, 55, 80. 

5. Який з наведених нижче переліків значень граничної 

корисності ілюструє закон спадної граничної корисності: 

а) 20, 15, 10,5; в) 20, 30, 40, 50; 

б) 20, 10, 10, 10; г) 20, 35, 45, 50. 

6. Ціна товару А дорівнює 3 грн., а товару Б – 2 грн. Якщо 

споживач оцінює граничну корисність товару Б у 30 умовних балів і 

бажає максимізувати задоволення від покупки набору з цих двох 

товарів, то при якій граничній корисності товару це можливо: 

а) 15 балів; 

б) 20 балів; 

в) 30 балів; 

г) 45 балів. 

7. Припустимо, що МUх/МUу = 7, а Рх/Ру = 5. Це означає, що: 

а) споживач знаходиться у стані рівноваги; 

б) для досягнення рівноваги варто купувати більше Х і менше У; 

в) для досягнення рівноваги варто купувати більше У і менше Х; 

г) немає правильної відповіді. 

8. Положення та нахил кривої байдужості для окремого 

споживача безпосередньо залежить від: 

а) його вподобань та розміру доходу; 



 

 

16 

б) тільки цін на товари; 

в) тільки від споживацьких переваг; 

г) його переваг, розміру доходу і цін на товари, що купуються. 

9. Два набори благ, які мають однакову корисність: 

а) належать одній кривій байдужості; 

б) знаходяться на одній кривій попиту; 

в) знаходяться на одній лінії бюджетного обмеження; 

г) належать різним кривим байдужості. 

10. Щоб максимізувати корисність за обмеженого бюджету, 

споживач повинен: 

а) не купувати товари низької якості; 

б) бути впевненим, що ціна кожного товару дорівнює граничної 

корисності грошей; 

в) розподіляти дохід таким чином, щоб остання грошова одиниця, 

витрачена на купівлю товару, приносила такий самий приріст 

корисності, як і грошова одиниця, витрачена на купівлю іншого товару; 

г) зрівняти граничні корисності останніх одиниць товарів, що 

купуються. 

11. Нахил бюджетної лінії відображає: 

а) кількість одного блага, яку споживач згоден поміняти на таку ж 

кількість іншого блага, щоб залишитися на тому ж рівні добробуту; 

б) межі можливого споживання двох благ при певних цінах на них; 

в) співвідношення цін двох благ; 

г) підвищення граничної норми заміщення одного блага іншим. 

12. Споживач вважає, що йому однаково корисно щоденно 

випивати як 4 склянки молока та 2 склянки кефіру, так й 3 склянки 

молока та 3 склянки кефіру. У цьому випадку гранична норма 

заміщення кефіру молоком дорівнює: 

а) 4 / 2; б) 2 / 3; в) 1 / 1; г) 3 / 2. 

13. Якщо споживач обирає комбінацію товарів, що 

представлена точкою з координатами на площині, що знаходиться 

зліва від бюджетної лінії, то він: 

а) максимізує корисність; 

б) бажає купити більше товарів, ніж дозволяє бюджет; 
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в) неповністю використовує свій бюджет; 

г) перебуває в стані споживчої рівноваги. 

14. Якщо гранична норма заміни між двома благами дорівнює 

2/3 за всякого  рівня споживання, то: 

а) обидва блага є досконалими субститутами; 

б) блага є досконалими комплементами; 

в) одне блага є нормальним товаром, а друге – низької якості; 

г) крива байдужості благ опукла назовні від початку координат. 

15. Ординалізм: 

а) допускає припущення щодо вимірювання величини корисності в 

умовних одиницях; 

б) вважає, що корисність можна вимірювати кількісно; 

в) припускає вміння розставити усі товари за ступеню їх уподобань; 

г) вірні відповіді а) і б). 

 

 

Вправа 2. Виконайте завдання 

Завдання 1. Функція корисності: U(x) = 12x – x
2
 , де х – кількість 

тістечок. Починаючи з якого тістечка сукупна корисність 

зменшується? 

Завдання 2. Корисність дорівнює 3ху
2
 , де х – кількість кафе, у – 

кількість молока. Знайдіть граничну корисність молока в наборі (2; 4). 

Завдання 3. Споживач здійснює вибір між купівлею цукерок і 

печива. В таблиці наведено корисність, яку він отримує від споживання 

різної кількості цукерок і печива. Ціна цукерок – 3 грош. од.; печива – 

2 грош. од. за 1 кг. Припустимо, що споживач зазвичай купує 4 кг 

цукерок і 2 кг печива на місяць і витрачає весь бюджет, виділений для 

цих цілей. 

Поясність: 

а) яку корисність він отримує від споживання такого набору 

товарів; 

б) чи максимізує він корисність? Якщо ні, то в якій комбінації 

йому варто купувати цукерки та печиво для максимізації корисності? 

в) яку корисність він одержить, якщо весь свій бюджет 
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витрачатиме на купівлю печива? 

г) чому комбінація товарів, що максимізує корисність, може не 

співпадати з реальною кількістю покупок? 

 

Кількість товару,  

кг 

Сукупна корисність 

цукерок, ютилей 

Сукупна корисність 

печива, ютилей 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

21 

39 

54 

66 

75 

81 

84 

85 

20 

38 

54 

68 

80 

90 

98 

104 

 

Завдання 4. Функція корисності споживача описується формулою 

U = xy/2, де х – обсяг споживання яблук, у – обсяг споживання “Пепсі-

коли”. Ціна 1 кг яблук – 3 грош. од., 1 л “Пепсі” – 2 грош. од. Влітку 

споживач на ці товари витрачав 20 грош. од. на тиждень. Взимку ціна 

яблук підвищилася до 5 грош. од., а ціна “Пепсі” не змінилася. 

Визначте: 

а) обсяг оптимального споживання яблук і “Пепсі-коли” влітку; 

б) величину витрат, необхідних взимку для досягнення того ж рівня 

корисності, що й влітку. 

Завдання 5. Функція корисності споживача описується формулою 

U = ХУ, дохід споживача – 24 грош. од. Ціна товару Х – 2 грош. од., У 

– 3 грош. од. Знайти: 

а) кількість товарів Х та У у рівноважному наборі; 

б) максимальну корисність набору. 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

ТЕМА 5. МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА 

НА РИНКУ ТОВАРІВ 

 

У попередній темі було прийнято допущення, що споживач 

робить свій вибір лише між двома товарами: товаром Х та товаром Y. 

Спробуємо наблизити нашу модель до реальної дійсності, адже 

фактично споживач вибирає конкретний товар з усієї маси 

запропонованих йому благ. Тому слід проаналізувати, як споживач 

робить вибір, протиставляючи товар Х усім іншим товарам, як на його 

вибір впливає дохід і ціни та як унаслідок цього формується 

індивідуальний попит на товар.  

 

Основні питання 

1. Крива “дохід−споживання”.  

2. Крива “ціна−споживання”.  

3. Нормальні товари. 

4. Ефект зміни доходу.  

5. Неякісні товари. 

6. Ефект субституції.  

7. Крива Енгеля. 

8. Товари Гіфена.  

 

 

Практикум 

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь 

1. Крива “дохід-споживання” показує: 

а) залежність споживання товарів від цін; 

б) залежність споживання товарів від доходу; 

в) залежність доходу від споживання; 

г) усі точки рівноваги споживача відповідно із зростанням його доходу. 

2. Товар є нормальним, якщо: 

а) споживач збільшує обсяг його споживання із зростанням доходу; 

б) він не наносить шкоди здоров’ю споживачів; 

в) із зниженням ціни обсяг його покупок зростає; 

г) із збільшенням цін обсяг його покупок не змінюється. 

3. Якщо споживання неякісних товарів має тенденцію 

зростати в міру збільшення цін на них, то це: 
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а) закон Енгеля; в) ефект заміщення; 

б) парадокс Гіфена; г) ефект доходу. 

4. На яку категорію товарів зменшується величина попиту за 

росту доходів споживача: 

а) товари першої необхідності; 

б) товари розкоші;  

в) товари низької якості;  

г) товари з одиничною еластичністю попиту. 

5. Якщо ціна товару збільшується, ефект заміщення означає: 

а) зменшення споживання цього товару і збільшення споживання інших товарів; 

б) зменшення споживання тільки цього товару; 

в) зменшення споживання цього товару й інших товарів; 

г) зменшення споживання цього товару і ніяких змін у споживанні інших товарів. 

6. Ефект доходу означає, що: 

а) підвищення грошових доходів дає змогу споживачеві купувати 

меншу кількість нормальних товарів; 

б) зменшення ціни товару дозволяє споживачеві купувати більше цього 

товару, оскільки він стає дешевшим від інших товарів; 

в) споживачі обиратимуть різні комбінації різних продуктів, доки граничні 

корисності останніх придбаних одиниць кожного товару не зрівняються; 

г) якщо ціна товару знижується, споживач має змогу купити більше 

усіх товарів за певного грошового рівня доходу. 

7. Якщо крива “дохід-споживання” має позитивний нахил, то: 

а) обидва товари нормальні;                 в) один товар неякісний; 

б) обидва товари неякісні;                 г) усі відповіді неправильні. 

8. Щоб побудувати лінію “ціна-споживання”, потрібно: 

а) змінювати дохід і досліджувати рівновагу споживача; 

б) змінювати ціну товару та досліджувати рівновагу споживача; 

в) змінювати дохід і ціни обох товарів та досліджувати рівновагу споживача; 

г) змінювати ціни обох товарів і досліджувати рівновагу споживача. 

9. Визначивши свої можливості, споживач згоден заплатити 20 грош. 

од. за годинник. Прийшовши до магазину, він виявив, що може його придбати 

за 16 грош. од. У цьому випадку споживчий надлишок дорівнюватиме: 

а) 16 грош. од.; 

б) 20 грош. од.; 

в) 4 грош. од.; 

г) 36 грош. од. 

10. Коли ціна повноцінного блага Х падає, то: 
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а) ефект доходу спонукатиме споживача купувати більше одиниць 

блага Х, а ефект заміни - менше; 

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

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

зменшиться, а ефект заміни сприяє збільшенню купівлі блага Х; 

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

 

 

Вправа 2. Виконайте завдання 

Завдання 1. Споживач витрачає 20 грош. од. на придбання 

товарів Х та У, ціна яких однакова і дорівнює 10 грош. од. Побудуйте 

криву “дохід-споживання” для цього споживача, якщо рівень його 

доходу послідовно змінюватиметься з 20 до 40 грош. од., з 40 до 60, а 

рівень цін залишатиметься незмінним. Для якого типу товарів 

характерна така конфігурація кривої? 

Завдання 2. Споживач має дохід 20 грош. од. і витрачає його на 

придбання блага Х за ціною 10 грош. од. і блага У за ціною 20 грош. од. 

Вибір споживача, що максимізує корисність, включає 12 одиниць Х і 4 

одиниці У. Збільшення ціни товару Х до 20 грош. од. викликає зменшення 

точки рівноваги (4Х; 6У), зниження до 5 грош. од. – відповідно (20Х; 5У): 

а) зобразіть графічно, як змінюватиметься положення бюджетної лінії у 

разі зниження та підвищення ціни; 

б) побудуйте лінію “ціна-споживання”; 

в) побудуйте криву попиту споживача на товар Х. 

Завдання 3. Який вигляд буде мати крива “дохід-споживання”, якщо: 

а) споживання товарів Х та У зростає в однаковій мірі; 

б) спочатку зростає швидше споживання товару У, а потім товару Х; 

в) споживання товару Х нейтральне; 

г) спочатку споживаються обидва товари, а потім товар Х стає 

низькоякісним і його споживання скорочується; 

д) спочатку споживаються обидва товари, а потім товар У стає 

низькоякісним і його споживання різко скорочується 

Завдання 4. Міська влада надає субсидію на паливо жителям часних 

домівок. Субсидія знижує ціну палива з 20 грош. од. до 15 грош. од. за 

умовну одиницю. В результаті цього споживання палива збільшується з 2000 

до 3000 ум. одиниць. Підрахуйте сукупний споживчий надлишок. 
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ТЕМА 6. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА 

 

Пропонування товарів безпосередньо пов’язане з їх 

виробництвом, а виробництво – з витратами ресурсів. Модель 

поведінки фірми будується за загальними правилами 

мікроекономічного моделювання. Теорія виробництва – є однією з 

центральних проблем мікроекономіки. Вона має важливе практичне 

значення. Пояснюючи закономірності досягнення технологічної та 

економічної ефективності, вона дозволяє оптимізувати господарські 

рішення виробників. 

 

Основні питання 

1. Основні види ресурсів.  

2. Поняття виробничої функції. 

3. Виробнича функція Кобба-Дугласа. 

4. Виробництво з одним змінним ресурсом. 

5. Закон спадної граничної продуктивності. 

6. Загальний, середній і граничний продукти. 

7. Виробництво з двома змінними ресурсами. 

8. Поняття ізокванти і ізокости. 

9. Гранична норма технологічного заміщення. 

10. Умова рівноваги виробника. 

 

 

Практикум 

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь 

1. Виробнича функція характеризує: 

а) загальний обсяг використаних виробничих ресурсів; 

б) найбільш ефективний спосіб технологічної організації виробництва; 

в) взаємозв'язок витрат і максимального обсягу випуску продукції; 

г) спосіб максимізації прибутку за умови мінімізації витрат. 

2. Виробнича функція з одним змінним фактором характеризує: 

а) залежність обсягу виробництва Q від ціни на фактор X; 

б) залежність, за якою фактор X змінюється, а всі інші залишаються постійними; 
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в) залежність, за якою всі фактори змінюються, а фактор X 

залишається постійним; 

г) залежність між факторами X і Y. 

3. Граничний продукт виражає: 

а) приріст виробленого продукту на величину всіх витрат; 

б) приріст загального продукту на одиницю витрат змінного фактору; 

в) можливий приріст виробленого продукту, віднесений  до чистого прибутку; 

г) загальний приріст виробництва за зміною умов на ринку. 

4. Якщо граничний продукт (МР) за певного значення змінного 

фактору X дорівнює нулю, то це означає, що в цій крапці... 

а) загальний продукт (ТР) приймає максимальне значення; 

б) середній продукт (АР) зростає; 

в) загальний продукт (ТР) зменшується; 

г) загальний продукт (ТР) зростає, а середній продукт (АР) зменшується. 

5. Дія закону спадної продуктивності означає, що... 

а) ... значення граничного продукту (МР) за певною величиною 

змінного фактору X стають негативною величиною; 

б) ...середній продукт (АР) зростає до певного значення змінного 

фактору X, а потім зменшується; 

в) ... при постійному зростанні змінного фактору X загальний продукт 

(ТР) починає убувати; 

г) ... продуктивність праці не може рости нескінченно. 

Наступні дані відносяться до тестів 6-8. Єдиним змінним 

ресурсом є праця, інші фактори фіксовані. 

 

Число робітників (осіб) 0 1 2 3 4 5 6 

Випуск продукції (шт.) 0 40 90 126 150 165 180 

  

6. Граничний продукт починає скорочуватися при наймі:  

а) 6-го робітника;  

б) 4-го робітника;  

в) 3-го робітника;  

г) 2-го робітника;  

д) 1-го робітника. 
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7. Граничний продукт 6-го робітника складає:  

а) 180 штук;  

б) 30 штук;  

в) 15 штук; 

г) є негативною величиною;  

д) не можливо визначити на основі наявних даних. 

8. Середній продукт досягає максимальної величини, коли зайнято:  

а) 6 робітників;  

б) 5 робітників; 

в) 4 робітника;  

г) 3 робітника;  

д) 2 робітника. 

9. Будь-яка крапка, що перебуває або на ізокванті, або на 

ізокості, означає: 

а) кількість виробленого продукту; 

б) обсяг продукту в грошовому вираженні; 

в) комбінацію фізичних обсягів ресурсів; 

г) суму витрат; 

д) суму змінних витрат. 

10. Зі зростанням обсягу виробництва ізокванта:  

а) буде зміщуватись вниз ліворуч; 

б) змінить кут нахилу; 

в) буде зміщуватись вгору праворуч; 

г) не змінить свого положення. 

 

 

Вправа 2. Виконайте завдання 

Завдання 1. Заповните пропуски в наступній таблиці: 

 

Кількість одиниць 

праці L 

Сукупний продукт 

ТР 

Середній продукт 

АР 

Граничний 

продукт МР 

3  20  

4 80   

5   10 

6 95   
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Завдання 2. Використовуючи наявні дані, визначите граничний 

продукт праці і середній продукт праці. Побудуйте криві сукупного, 

граничного і середнього продукту. При якій кількості праці крива МР 

перетне криву АР? Яку економічну закономірність відбивають ці 

графіки? 

 

L ТР МР АР 

1 0   

2 250   

3 700   

4 1120   

5 1460   

6 1670   

7 1700   

8 1690   

 

Завдання 3. Використовуючи наступні дані, доведіть, що закон 

спадної граничної продуктивності діє в даному випадку. (Інші фактори 

передбачаються незмінними).  

 

Витрати робочого часу 0 1 2 3 4 5 6 7 

Граничний продукт 0 0,25 4 6 7 5,5 3 1 

Сукупний продукт         

 

Накреслите два графіки, на одному з яких зображений сукупний 

продукт, на іншому – граничний продукт. 

Завдання 4. Виробнича функція фірми дорівнює Q = (L*K) / 2. 

Ціна капіталу дорівнює 10 тис. грош. од. Яку кількість капіталу і праці 

повинна мати фірма для виробництва 400 тис. одиниць продукту? 

Завдання 5. Фірма, що робить комп’ютери, вибирає одну з трьох 

виробничих технологій, кожна з якої відрізняється різним сполученням 

ресурсів (праці L і капіталу – К). Ціна одиниці праці складає 20 

грош. од. Ціна одиниці капіталу – 40 грош. од. У таблиці наводяться 

дані про застосовувані технології. 
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Обсяг 

виробництва 

Технології 

А В С 

L K L K L K 

1 60 40 40 60 90 20 

2 140 120 120 140 290 40 

3 180 160 160 190 410 50 

4 240 220 200 250 590 60 

5 450 380 290 400 1200 80 

 

а) Визначити, яку виробничу технологію вибере фірма на кожному 

рівні випуску продукції. 

б) Припустимо, що ціна одиниці праці збільшилася до 30 грош. од., а 

ціна капіталу залишилася незмінною. Яку технологію буде обрано для 

кожного обсягу виробництва при новому рівні витрат на одиницю 

праці? 

Завдання 6. Знайдіть поняття-аналоги у теорії виробництва та у 

теорії споживання. 

 

Теорія споживання Теорія виробництва 

Корисність  

Гранична корисність  

Функція корисності  

Закон спадної граничної корисності  

Споживання продукту  

Крива байдужості  

Бюджет споживача  

Бюджетна лінія  

Гранична норма заміни  

Рівновага споживача  
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ТЕМА 7. ТЕОРІЯ ВИТРАТ 

 

З практичним застосуванням теорії витрат ми часто стикаємося, 

коли виникає питання про створення свого підприємства. Нам 

необхідно розрахувати всі види витрат для того, щоб визначити, за 

якою кількістю продукції буде досягнута беззбитковість, а також, за 

якою кількістю продукції ми зможемо отримувати максимальний 

прибуток. Крім того, при отриманні кредиту, ми повинні представити 

бізнес-план, в якому також будуть відображені всі види витрат, на базі 

яких банківські працівники прийматимуть рішення щодо доцільності 

надання кредиту. 

 

Основні питання 

1. Явні і неявні витрати.  

2. Економічний і бухгалтерський прибуток. 

3. Основні і накладні витрати. 

4. Прямі і непрямі витрати. 

5. Витрати фірми в короткостроковому періоді: постійні, змінні і 

сукупні витрати. 

6. Витрати фірми в короткостроковому періоді: середні-постійні, 

середні-змінні і середні-сукупні витрати. 

7. Нормальний прибуток і умова беззбитковості фірми. 

8. Граничні витрати і граничний дохід. Умова максимізації 

прибутку. 

9. Витрати фірми в довгостроковому періоді. Позитивний, 

постійний і негативний ефекти масштабу виробництва. 

10. Графічне зображення усіх видів витрат. 

 

 

Практикум 

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь 

1. Неявні витрати – це: 

а) бухгалтерські витрати; 

б) економічні витрати; 

в) накладні витрати; 

г) альтернативні витрати використання ресурсів, що є власністю фірми. 
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2. Економічні витрати: 

а) містять у собі явні і неявні витрати, в тому числі й нормальний 

прибуток; 

б) містять у собі явні, але не включають неявні витрати; 

в) містять у собі неявні, але не включають явні витрати; 

г) включають тільки нормальний прибуток. 

3. Постійні витрати – це: 

а) витрати на зарплату керуючого персоналу, охорони, відсотки по 

кредитах, амортизація устаткування; 

б) витрати на зарплату робітників, охорони, вартість сировини й 

устаткування; 

в) витрати на оплату праці виробничих працівників, сировину, 

амортизацію устаткування, рентні платежі; 

г) витрати на сировину, устаткування, ренту, відсотки по кредиту. 

4. Середні сукупні витрати – це: 

а) додаткові витрати на будь-яку одиницю продукції; 

б) змінні витрати на одиницю продукції; 

в) постійні витрати на одиницю продукції; 

г) сукупні витрати на одиницю продукції. 

5. Яке з наступних тверджень являє собою граничні витрати: 

а) ∆ VC / Q; б) ∆ VC / ∆ Q; в) VC / Q г) ∆ FC / ∆ Q. 

6. У довгостроковому періоді: 

а) усі витрати є змінними; 

б) усі витрати є постійними; 

в) змінні витрати ростуть швидше, ніж постійні; 

г) постійні витрати ростуть швидше, ніж змінні. 

7. У короткостроковому періоді фірма виробляє 500 одиниць 

продукції. Середні змінні витрати складають 2 дол., середні 

постійні – 0,5 дол. Сукупні витрати складають: 

а) 2,5; б) 1250; в) 750; г) 1100. 

8. Середні сукупні витрати досягають мінімальної величини 

при тому обсязі виробництва, коли: 

а) прибуток буде максимальним; 

б) МС = AVC; 

в) МС = АТС; 

г) жодна з відповідей не є правильною. 
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9. Яка з наступних кривих ніколи не приймає U- подібної 

форми: 

а) AVC; б) МС; в) AFC; г) ATC. 

10. Умова максимізації прибутку для фірми – це рівність: 

а) валового доходу і валових витрат; 

б) середнього доходу, середніх витрат і ціни; 

в) граничного доходу і граничних витрат; 

г) граничного доходу і ціни. 

 

 

Вправа 2. Виконайте завдання 

Завдання 1. Середні загальні витрати підприємства з 

виробництвом 5 одиниць продукції складають 14 грн., а з 

виробництвом 6 одиниць – 13 грн. Чому дорівнюють граничні витрати 

виробництва 6-ї одиниці продукції? 

Завдання 2. Середні змінні витрати виробництва 10 одиниць 

продукції дорівнюють 15 грн., постійні витрати дорівнюють 300 грн. 

Чому дорівнюють середні загальні витрати? 

Завдання 3. Якщо фірма реалізує 5 одиниць продукції, то ціна за 

одиницю буде складати 100 грн., якщо вона реалізує 6 одиниць – то 

ціна за одиницю буде 95 грн. Чому дорівнює граничний дохід, 

пов’язаний з реалізацією 6-тої одиниці? 

Завдання 4. Загальні витрати виробництва 10 одиниць продукції 

складають 3500 грн., середні змінні витрати – 50 грн. Чому дорівнюють 

середні постійні витрати? 

Завдання 5. Середні-змінні витрати підприємства дорівнюють 1 

дол. Постійні витрати – 4000 дол. Ціна на продукт складає 1,5 дол. 

Знайдіть кількість продукції, за якою фірма досягає беззбитковості. 

Завдання 6. Функція сукупних витрат фірми має вигляд ТС = 

100Q2 + 0,04Q3. Визначите величину граничних витрат фірми за Q = 

12 одиниць. 

Завдання 7. В таблиці наведені постійні і змінні витрати 

підприємства. Знайдіть сукупні, середні-постійні, середні-змінні, 

середні-сукупні і граничні витрати. Побудуйте криві цих витрат. 

Визначте та покажіть точки мінімізації середніх сукупних і середніх 
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змінних витрат. Поясніть форми кривих. 

 

 

Завдання 8. Кравчиня вирішує відкрити швейну майстерню з 

виготовлення жіночих головних уборів. Вона розрахувала, що її 

постійні витрати будуть дорівнювати 50 тис. дол., а змінні - 20 дол. на 

кожен головний убір. Вона також з'ясувала, що попит на головні убори 

буде наступним: 2 тис. одиниць може бути продано по 50 дол., 3тис. - 

по 35 дол. за штуку. З огляду на ці дані, яку ціну ви б порадили 

встановити? Чому? 

Завдання 9. Середні-змінні витрати підприємства дорівнюють 9 

дол. Постійні витрати – 46300 дол. Ціна на продукт складає 15 дол. 

Знайдіть кількість продукції, за якою фірма досягає беззбитковості. 

Завдання 10. Функція загальних витрат галузі дорівнює:  

ТС = 200 + 25Q - 6Q
2
 + (1/3)Q

3
. Знайдіть граничні витрати. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

0 50 0      

1 50 30      

2 50 52      

3 50 68      

4 50 88      

5 50 113      

6 50 145      

7 50 185      

8 50 232      

9 50 290      

10 50 358      
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 ТЕМА 8. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 

Кожна фірма у своїй діяльності переслідує основну мету – 

одержати максимальний прибуток, який залежить від величини 

одержаного ним валового доходу і витрат виробництва. На перший 

погляд здається, що, чим більше продукції захоче виробити фірма, і, 

чим вищу ціну на неї буде встановлено, тим більшим буде валовий 

дохід і, відповідно, прибуток. Але це не завжди так. На практиці 

рішення виробника щодо ціни і обсягів випуску залежать від 

особливостей конкретних ринкових структур. Стратегія фірми 

досконалого конкурента дозволяє визначити оптимальні обсяги 

випуску її продукції з точки зору максимізації прибутку. 

 

Основні питання 

1. Основна характеристика ринка досконалої конкуренції. 

2. Умова максимізації прибутку на ринку досконалої конкуренції в 

короткостроковому періоді. 

3. Умова одержання нормального прибутку досконалим 

конкурентом. 

4. Умова мінімізації витрат на ринку досконалої конкуренції 

5. Умова закриття фірми досконалого конкурента. 

6. Функціонування фірми досконалого конкурента в 

довгостроковому періоді. 

7. Виробнича ефективність досконалого конкурента 

8. Переваги та недоліки ринку досконалої конкуренції 

9. Умова довгострокової рівноваги фірми на досконало 

конкурентному ринку 

10. Мінімальний ефективний розмір підприємства. 

 

 

Практикум 

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь 

1. Лінія попиту фірми, що працює в умовах досконалої 

конкуренції являє собою: 

а) пряму лінію з негативним нахилом; 

б) пряму лінію, паралельну осі ординат; 

в) пряму, що збігається з лінією ціни; 
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г) криву, що збігається з лінією МС. 

2. Поняття «досконало конкурентна фірма» має на увазі, що... 

а) фірма не в змозі конкурувати з іншими фірмами; 

б) фірма займає домінуюче положення в галузі; 

в) фірма бореться зі своїми конкурентами офіційними методами; 

г) фірма, що не впливає на формування ринкової ціни. 

3. Конкурентна фірма дістає максимальний прибуток, коли: 

а) середні загальні витрати дорівнюють граничному доходу; 

б) загальний дохід приймає максимального значення; 

в) граничні витрати дорівнюють середньому доходу (ATR); 

г) середні загальні витрати приймають мінімальне значення. 

4. Фірма, що працює в умовах досконалої конкуренції, готова 

припинити роботу у випадку: 

а) коли ціна дорівнює мінімальним середнім загальним витратам; 

б) коли ціна постійно падає; 

в) Р=МС; 

г) коли ціна дорівнює мінімальним середнім змінним витратам. 

5. У галузі функціонує 1000 фірм. У кожної фірми граничні 

витрати: при виробництві 5 одиниць продукту на місяць 

становлять - 2 дол., 6 одиниць - 3 дол., 7 одиниць - 5 дол. Якщо 

ринкова ціна одиниці продукції дорівнює 2 дол., то галузевий випуск 

на місяць складе: 

а) 5000 одиниць; 

б) 6000 одиниць; 

в) 7000 одиниць; 

г) більше 7000 одиниць. 

6. Досконала конкуренція припускає, що: 

а) в галузі функціонує велика кількість виробників товарів, які 

випускають неоднорідну продукцію; 

б) на ринку є тільки один покупець даної продукції; 

в) практично немає бар’єрів на вході у ринок; 

г) інформація продавця і покупців про ринок суттєво обмежена. 

7. Крива пропозиції досконало конкурентної фірми в 

короткостроковому періоді є: 

а) частиною кривої середніх змінних витрат, що лежить над кривою 

граничних витрат; 

б) частиною кривої граничних витрат, що лежить вище кривої середніх 

змінних витрат; 
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в) частиною кривої граничних витрат, що лежить нижче кривої 

середніх змінних витрат; 

г) кривою граничних витрат. 

8. Якщо сукупний дохід менший від сукупних змінних витрат, 

підприємство в умовах досконалої конкуренції має: 

а) закритися; 

б) виробляти продукцію, але нести збитки; 

в) виробляти продукцію та мати прибуток 

г) збільшувати обсяг виробництва. 

9. Правило МС = МR спрацьовує: 

а) у короткотермінову, але не у довготерміновому періодах; 

б) у довготерміновому, але не у короткотерміновому періодах; 

в) і в короткотерміновому, і в довготерміновому періодах; 

г) тільки в умовах досконалої конкуренції. 

10. Ресурси розміщуються ефективно, якщо обсяг виробництва 

відповідає умові: 

а) MC = AVC; 

б) P =AFC; 

в) P = MC; 

г) P = AVC. 

 

 

Вправа 2. Виконайте завдання 

Завдання 1. За наведеними даними обчисліть цифрові значення, 

яких не дістає в таблиці. Обсяг виробництва фірми такий, що при його 

зростанні граничні витрати збільшуються. 

 

P 
Q TR TC FC VC ATC AVC MC 

 1000 5000  1500   5,5 5,0 

 

Що має робити фірма: 

а) збільшити випуск продукції; 

б) зменшити випуск продукції; 

в) закритися; 

г) нічого не змінювати 

Завдання 2. Фірма діє в умовах досконалої конкуренції. Залежність 

сукупних витрат від випуску продукції представлена в таблиці: 
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Випуск продукції, шт. Сукупні витрати Сукупний дохід Прибуток 

 

0 40   

1 120   

2 160   

3 220   

4 300   

5 400   

6 520   

7 660   

8 820   

 

Визначте: 

а) сукупний дохід і прибуток фірми для кожного можливого рівня 

продажу, якщо ціна одиниця товару дорівнює 90 грош. од.; 

б) за якого рівня виробництва фірма максимізує прибуток. 

Завдання 3. Заповніть таблицю. 

 

Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 

0 60 0      

1  45      

2  85      

3  120      

4  150      

5  185      

6  225      

7  270      

8  325      

9  390      

10  465      

 

1. Побудуйте криві FC, VC і ТС на одному графіку. 

а) Чому графік FC є горизонтальною прямою? 

б) Чому при збільшенні обсягів виробництва VC зростає? 

в) Чому крива ТС має такий самий нахил, як і крива VC? 

2. Побудуйте криві AFC, AVC, ATC та МС на одному графіку. 

а) Що відбувається з AFC, коли обсяги виробництва зростають? 

б) Що відбувається з АVC, коли обсяги виробництва зростають? 

в) Що відбувається з АТC, коли обсяги виробництва зростають? 

г) Що відбувається з МC, коли обсяги виробництва зростають? 
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д) У яких точках граничні витрати перетинають криві АVC та АТС? 

3. Нанесіть ціни 32, 45, 56 на графіку. Побудова графіка середніх 

постійних, середніх змінних, середніх сукупних та граничних витрат: 

а) при ціні 56: 

 Скільки товару фірма зробить за короткий період 

часу?______Чому? 

 Чи фірма отримає економічний прибуток, чи понесе економічні 

витрати?_____ 

 Який приблизно буде прибуток чи втрати на одиницю 

продукції?_____ 

 Який приблизно буде сукупний прибуток чи 

втрати?________________ 

б) при ціні 45: 

 Скільки товару фірма зробить за короткий період 

часу?______Чому? 

 Чи фірма отримає економічний прибуток, чи понесе економічні 

витрати?_____ 

 Який приблизно буде прибуток чи втрати на одиницю 

продукції?_____ 

 Який приблизно буде сукупний прибуток чи 

втрати?________________ 

 Чи дана фірма, працюючи короткий період часу, буде існувати 

далі чи закриється?_________ Чому? 

в) при ціні 32: 

 Скільки товару фірма зробить за короткий період 

часу?______Чому? 

 Чи дана фірма, працюючи короткий період часу, буде існувати 

далі чи закриється?__________ Чому? 

г) Чому фірма максимізує свої прибутки або мінімізує втрати при 

обсязі виробництва, де MR (ціна) дорівнює МС? 
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 ТЕМА 9. РИНОК ЧИСТОЇ МОНОПОЛІЇ 

 

Основним завданням цієї теми є з’ясування сутності чистої 

монополії, її ознак та причин існування, особливостей поведінки 

монополіста в сфері ціноутворення і виробництва продукту, а також 

економічної ефективності монопольного ринку. Ринок чистої 

монополії, як і ринок досконалої конкуренції, представляє собою 

ідеальну ринкову структуру. В сучасній економіці у чистому вигляді 

вона зустрічається рідко. Але абстрактна модель її поведінки досить 

ґрунтовно розроблена і має важливе значення для вивчення. 

 

Основні питання 

1. Основна характеристика ринка чистої монополії. 

2. Ціноутворення на ринку чистої монополії. 

3. Умова максимізації прибутку на ринку чистої монополії. 

4. Ефективність використання ресурсів на ринку чистої монополії. 

5. Економічні наслідки монополії. 

6. Монополія і розподіл доходу. 

7. Антимонопольна політика держави. 

8. Монополія і науково-технічний прогрес. 

9. Умова мінімізації витрат монополістом в короткостроковому 

періоді. 

10. Умова закриття фірми-монополіста. 

 

 

Практикум 

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь 

1. На відміну від конкурентної фірми монополіст: 

а) може призначати будь-яку ціну на продукт; 

б) може виробити будь-який обсяг продукції й продати її за будь-якою 

ціною; 

в) виходячи з кривої ринкового попиту, може вибрати комбінацію ціни 

й обсягу випуску, що дає максимум прибутку; 

г) зіштовхується з абсолютно еластичною кривою попиту. 
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2. Припустимо, що монополіст може продати 10 одиниць 

товару за ціною $100 за одиницю, але продаж 11 одиниць викликає 

зниження ціни до $ 99,5. Граничний дохід при збільшенні обсягу 

продажів з 10 до 11 одиниць дорівнює: 

а) $ 100;  б) $ 99,5; в) $ 94,5; г) $ 94,0;  д) $ 1099,5. 

3. Монополіст:  

а) досягає як виробничої ефективності, так й ефективності у розподілі 

ресурсів;  

б) досягає виробничої ефективності, але не досягає ефективності у 

розподілі ресурсів;  

в) не досягає виробничої ефективності, але досягає ефективності у 

розподілі ресурсів;  

г) не досягає як виробничої ефективності, так й ефективності у 

розподілі ресурсів.  

4. Бар’єрами до вступу у монополістичну галузь є:  

а) природна монополія; 

б) правові бар'єри; 

в) монопольні права власності на основні джерела сировини; 

г) всі відповіді правильні. 

5. У випадку монополії товар має бути:  

а) стандартизованим;  

б) диференційованим;  

в) унікальним;  

г) тип товару немає значення.  

6. Монополіст нарощуватиме обсяги виробництва якщо:  

а) MR>MC; 

б) MR=MC; 

в) MR<MC; 

г) MR=ATC.  

7. Соціально-оптимальною є ціна, що дорівнює:  

а) граничним витратам;  

б) середнім постійним витратам;  

в) середнім змінним витратам;  

г) середнім загальним витратам.  

8. Негативними наслідками монополії є:  

а) відсутність виробничої ефективності; 
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б) відсутність ефективності у розподілі ресурсів; 

в) виготовлення меншого об’єму продукції за більшими цінами; 

г) всі відповіді правильні. 

9. Монополіст отримує прибуток якщо ціна:  

а) перевищує середні загальні витрати;  

б) дорівнює середнім загальним витратам;  

в) перевищує граничні витрати;  

г) дорівнює граничним витратам.  

10. Цінова дискримінація - це: 

а) продаж за різними цінами однієї й тієї ж продукції різним покупцям; 

б) відмінності в оплаті праці виходячи з національності або статі; 

в) експлуатація трудящих шляхом установлення високих цін на 

споживчі товари; 

г) підвищення ціни на товар більш високої якості; 

д) всі попередні відповіді неправильні. 

 

 

Вправа 2. Виконайте завдання 

Завдання 1. Попит задано функцією P=100−0,2Q. Знайдіть функції 

сукупного та граничного доходу монополіста. 

Завдання 2. Граничний дохід та сукупні витрати монополіста 

задані функціями: MR=300−0,1Q та TC=30000+20Q+0,02Q
2
, 

відповідно. Знайдіть ціну та обсяги виробництва, що обере монополіст. 

Завдання 3. Попит та сукупні витрати монополіста задані 

функціями: P=200−0,05Q та TC=40000+16Q+0,01Q
2
, відповідно. 

Знайдіть ціну та обсяги виробництва, що обере монополіст. 

Завдання 4. Використовуючи данні попереднього завдання, 

визначте чому дорівнюватиме прибуток монополіста. 

Завдання 5. Попит та сукупні витрати монополіста задані 

функціями: P=20000−400Q та TC=60000Q−500Q
2
+30Q

3
, відповідно. 

Знайдіть ціну та обсяги виробництва, що обере монополіст. 
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 ТЕМА 10. РИНОК ОЛІГОПОЛІЇ 

 

Олігополії складають значну частку ринкової структури сучасної 

економіки, тому вивчення теорії такої ринкової структури є важливим 

напрямом економічної науки. Аналіз новітніх тенденцій свідчить, що 

конкурентна олігополія поступово утворює ядро сучасної структури 

ринків, має перспективи до подальшого зміцнення. Через те, що на 

ринку олігополії фірми взаємопов’язані та змушені реагувати на дії 

одна одної, виникає проблема визначення оптимальної стратегії, якої 

доцільно дотримуватись фірмі під час впровадження інноваційних 

заходів. Тому питання моделювання взаємодій підприємств в умовах 

олігополії для визначення можливих варіантів дій фірм та реакцій 

конкурентів на них є досить актуальним. 

Вивчення сутності, основних принципів ринку олігополії 

дозволить у подальшому сформувати вміння визначати особливості 

функціонування, аналізувати процес ціноутворення на такому ринку та 

проводити оцінку його ефективності.  

 

Основні питання 

1. Ринок олігополії: основні риси, контроль цін та стратегічна 

поведінка виробників. 

2. Дуополія, жорстка олігополія, розмита (м’яка) олігополія 

3. Коефіцієнт концентрації та індекс Герфіндаля-Хіршмана.  

4. Вхідні бар’єри олігополії: масштаби виробництва, легальні 

бар’єри, власність на ресурси. 

5. Моделі рівноваги олігополії: модель Бертрана, модель Курно, 

Штакельберґа, модель ламаної кривої попиту. 

6. Нецінова конкуренція. 

7. Максимізація прибутку олігополії у короткостроковому та 

довгостроковому періодах. 

8. Теорія ігор, матричні моделі, ділема в’язнів. Парето-ефективне 

рішення, рівновага за Нешем. 

9. Таємна змова та картель: організація, стан рівноваги, 

визначення квот. Модель домінуючої фірми, модель «лідерства у 

цінах», модель «витрати плюс». 

10. Олігополія та економічна ефективність. Економічні наслідки 

для суспільства. 
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Практикум 

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь 

1. Головна ознака олігополії: 

а) ігнорування поведінки своїх конкурентів; 

б) змова конкурентів один з одним; 

в) взаємозалежність прийняття рішення; 

г) є можливість використовувати всі перераховані вище моделі 

поведінки. 

2. Складність аналізу олігополії полягає у тому, що: 

а) внаслідок великої кількості фірм в галузі неможливо точно 

передбачити поведінку ринку; 

б) MR та MC фірм не впливають на визначення оптимального обсягу 

випуску та ціни; 

в) рішення фірм не завжди спрямовані на максимізацію прибутку; 

г) взаємозалежність фірм і неможливість передбачити реакцію 

конкурентів посилюють фактор невизначеності. 

3. До різновиду дуополії не належить: 

а) модель Курно;  в) модель ламаної кривої попиту; 

б) модель Чемберліна;  г) модель Бертрана. 

4. У точці рівноваги Неша: 

а) кожна фірма визначає обсяг випуску самостійно; 

б) кожна фірма дотримується стратегії інших фірм; 

в) фірми визначають, перш за все, обсяг виробництва; 

г) фірми визначають, перш за все, ціну продажу продукції. 

5. Порушення якої з умов не призводить до підриву картельної 

угоди: 

а) однорідність продукції; 

б) позитивний економічний прибуток в галузі; 

в) відсутність технологічних удосконалень в галузі, що різко 

скорочуватимуть витрати виробництва; 

г) однаковий розподіл ринкової влади між учасниками. 

6. Ринкова рівновага за моделлю Курно забезпечує: 

а) більшу кількість обсягів виробництва, ніж при таємній змові; 

б) обсяги виробництва тотожні обсягам при конкурентній рівновазі; 

в) обсяги виробництва менші за обсяги при конкурентній рівновазі; 

г) обсяги виробництва тотожні обсягам при таємній змові. 

7. Модель ламаної кривої попиту припускає, що: 
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а) конкуренти ігнорують цінову політику олігополіста; 

б) конкуренти ігноруватимуть підвищення цін олігополістом і 

наслідуватимуть її зниження; 

в) конкуренти ігноруватимуть зниження ціни олігополіста і 

наслідуватимуть її підвищення; 

г) будь-яка зміна фірмою ціни не зашкодить ефективності її 

функціонування. 

8. Під «ціновою» війною розуміють: 

а) поетапне зниження існуючого рівня цін до рівня середніх витрат з 

метою витіснення конкурентів з ринку; 

б) поступове зниження ціни до рівня, який забезпечить максимальний 

прибуток; 

в) розділення ринків, де встановлюються свої ціни реалізації; 

г) господарську стратегію виробників, що забезпечує їм максимальний 

виграш, при цьому споживачі ніякого виграшу не одержують. 

9. Модель цінового лідера передбачає: 

а) нечасті зміни ціни, лише за істотних змін витрат або попиту на 

продукцію галузі; 

б) попереднє повідомлення про зміну цін у засобах масової інформації; 

в) можливість обмежувального ціноутворення – встановлення ціни, 

нижчої від тієї, яка максимізує прибуток у короткому періоді; 

г) всі відповіді вірні. 

10. Ціноутворення за принципом «витрати плюс» передбачає 

встановлення фірмою ціни: 

а) що перевищує середні постійні витрати на величину прибутку на 

одиницю продукції; 

б) через додавання до середніх загальних витрат певного відсотка 

надбавки; 

в) що більша, ніж граничні витрати на величину граничного прибутку; 

г) через додавання до середніх змінних витрат величини середніх 

постійних витрат. 

 

 

Вправа 2. Виконайте завдання 

Завдання 1. В моделі дуополії Курно функція попиту QD = 120-P. 

Граничні витрати обох фірм на виробництво товару в умовах постійної 

віддачі від масштабу однакові і дорівнюють 9 грош.од. Обчисліть 
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випуск кожної фірми, галузі в цілому, ринкову ціну і прибуток, якщо 

фірми діють самостійно. 

Завдання 2. В галузі діють три фірми однакові за своїми 

виробничими потужностями. Граничні витрати кожної фірми однакові, 

постійні за рахунок масштабу виробництва і дорівнюють 300 грн. 

Попит на продукцію галузі характеризується наступними даними: 

 

Р, грн. 1500 1200 900 600 300 

Q, тис. шт 300 600 900 1200 1500 

 

Знайдіть рівноважну ціну та обсяг продажу кожної фірми за умови 

їх об’єднання в картель і розподіл ринку порівну.  

Завдання 3. Галузевий попит на продукцію характеризується 

функцією Р = 195 – 10Q, де Q = QA+QB. В галузі працює дві фірми А і 

В з наступними функціями витрат: TCA = 10+7,5Q
2

A. i TCB = 20+10Q
2

B. 

Знайдіть рівноважні значення QA  і QB, ціну і прибутки фірм А і В в 

умовах рівноваги у відповідності до моделі дуополії Курно. 

Завдання 4. Граничні витрати олігополістів дорівнюють 300 грн . 

Галузевий попит представлено функцією QD = 400-0,5P. Визначити 

ціну рівноваги та обсяг виробництва кожного з дуополістів, якщо вони 

поводять себе: 

а) у відповідності до моделі Курно; 

б) у відповідності до моделі Штакельберга; 

в) як учасник картелю. 

За якої стратегії олігополісти отримають найбільший прибуток? 

Завдання 5. Крива ринкового попиту для дуополії Бертрана 

описується рівнянням: P= 10 – Q. Граничні витрати фірм є сталими 

МС=2. Визначте рівноважні ціну і обсяг випуску для кожної фірми, а 

також величину економічного прибутку фірм. 

Завдання 6. Крива ринкового попиту для фірми – лідера і фірми – 

аутсайдера в моделі Штакельберга визначається рівнянням: P= 10 – Q. 

Граничні витрати обох фірм є сталими: МС=2. 

Визначте: 

а) криві реакції фірм; проілюструйте їх графічно; 

б) оптимальні обсяги випуску фірм; 

в) сукупний обсяг виробництва галузі та ціну продукції; 

г) величину економічного прибутку, який отримає кожна з фірм. 
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Завдання 7. Оберіть домінуючу стратегію для фірми А за 

наступного розподілу прибутку між фірмами А і В, якби вони могли 

вступити в явну чи таємну змову. 

 

   Фірма А 

  Р=20  Р=10 

Фірма В 

Р=20 (700, 700)  (100, 1000) 

Р=10 (1000, 100)  (300, 300) 

 

Завдання 8. На ринку функціонують три фірми, які вирішили 

об’єднатись у картель. Функція попиту на продукцію галузі: QD = 20 – 

Р. Функція пропонування першої фірми задана рівнянням QS1 = –8 + Р, 

другої фірми – QS2 = –12 + 1,5Р, третьої фірми – QS3 = –24 + 3Р. 

Визначте: 

а) оптимальний обсяг випуску картелю та ціну, яка буде встановлена 

на продукцію; 

б) обсяги випуску кожного учасника картелю, якщо виробничі квоти, 

визначені для кожної з фірм, становлять відповідно 2 : 5 : 4; 

в) на основі одержаної інформації поясніть, чому звичайно в 

учасників картелю виникає спокуса порушити картельну угоду і ці 

угоди є нестійкими. 

Завдання 9. На олігополістичному ринку діє фірма-лідер, що має 

функцію витрат: TC = Q
2
+3Q. Функція ринкового попиту P = 90 – Q; 

інші фірми-аутсайдери можуть поставити на ринок 45 од. продукції за 

ціною лідера. Визначте випуск і ціну лідера. 

Завдання 10. На олігополістичному ринку галузевий попит має 

вигляд Q = 70 – P/4. Середні змінні витрати AVC не змінюються і 

дорівнюють 70 гр. од., фіксовані витрати FC дорівнюють 100 гр. од. 

Визначте ціну та обсяг випуску (тис. шт.), що максимізують прибуток. 

Як зміниться величина прибутку, якщо фіксовані витрати збільшаться 

до 200 гр. од.? 
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 ТЕМА 11. РИНОК МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 

В даній темі розкриваються особливості монополістичної 

конкуренції як ринкової структури, її характерні риси, способи 

максимізації прибутку та мінімізації збитку фірми, а також оцінюються 

наслідки існування даної ринкової структури для суспільства та її 

ефективність. Дослідження даної теми дозволяє знайти відповіді на 

ключові питання, які ставлять перед собою фірми-монополістичні 

конкуренти, а саме: 

Чи легко увійти до цього ринку та вийти з нього? Які умови на 

цьому шляху доведеться виконати? 

Які методи конкурентної боротьби доцільно використовувати? 

Яким чином досягти прибутковості? 

Як визначити оптимальний обсяг виробництва? 

Вивчення даної теми дозволяє засвоїти особливості ринку 

монополістичної конкуренції, його переваги та недоліки, основи 

аналізу ринків монополістичної конкуренції, набути практичні навички 

визначення оптимального обсягу виробництва, що максимізує 

прибуток та мінімізує збиток фірми, що функціонує на даному ринку. 

 

Основні питання 

1. Сутність монополістичної конкуренції. 

2. Основні риси монополістичної конкуренції. 

3. Нецінова конкуренція. 

4. Крива попиту і крива граничного доходу фірми в умовах 

монополістичної конкуренції. 

5. Оптимальний обсяг виробництва. 

6. Максимізація прибутку в умовах монополістичної конкуренції. 

7. Мінімізація збитку в умовах монополістичної конкуренції. 

8. Довгострокова рівновага фірми в умовах монополістичної 

конкуренції. 

9. Загальні риси і розбіжності монополістичної конкуренції в 

порівнянні з досконалою конкуренцією і чистою монополією. 

10. Ефективність монополістичної конкуренції. 
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Практикум 

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь 

1. Монополістична конкуренція – це ринкова структура, де: 

а) існує велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють 

однорідний продукт; 

б) виробляються стандартизовані продукти; 

в) функціонує тільки одна велика фірма; 

г) існує відносно велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють 

диференційований продукт. 

2. Характерною рисою монополістичної конкуренції є: 

а) середні загальні витрати менші, ніж у випадку досконалої 

конкуренції; 

б) крива попиту менш еластична, ніж у випадку досконалої 

конкуренції; 

в) реклама не грає істотної ролі; 

г) крива попиту менш еластична, ніж у випадку абсолютної монополії. 

3. Прихильники точки зору, що монополістична конкуренція 

досить ефективна і вигідна споживачам, стверджують що: 

а) диференціація продукту сприяє кращій реалізації різноманітних 

смаків споживачів; 

б) досконала конкуренція веде до запеклої цінової війни між фірмами; 

в) в умовах монополістичної конкуренції досягається ефективне, з 

погляду суспільства, використання ресурсів.  

г) нецінова конкуренція сприяє зниженню цін на товар. 

4. Якщо монополія в галузі змінюється монополістичною 

конкуренцією, то від цього: 

а) виграють продавці; 

б) виграють покупці; 

в) виграють і продавці і покупці; 

г) ніхто не виграє. 

5. У випадку монополістичної конкуренції товар має бути:  

а) стандартизованим; 

б) диференційованим; 

в) унікальним; 



 

 

46 

г) тип товару немає значення. 

6. Якщо ринок монополістичної конкуренції досягає стану 

довгострокової рівноваги, фірми: 

а) отримують економічний прибуток; 

б) продають продукцію за ціною, яка дорівнює довгостроковим 

середнім витратам; 

в) реалізують продукцію за цінами, що дорівнюють граничним 

витратам; 

г) отримують збиток. 

7. Фірма буде максимізувати прибуток або мінімізувати 

збитки, виробляючи таку кількість продукції, для останньої 

одиниці якої: 

а) MR = MC; 

б) MR>MC; 

в) MR=AFC; 

г) MC>MR. 

8. В умовах монополістичної конкуренції: 

а) вигідно використовувати нецінові методи конкурентної боротьби; 

б) MR = P; 

в) виробляються стандартизовані продукти; 

в) функціонує тільки одна велика фірма. 

9. На ринку монополістичної конкуренції фірма виготовляє 

2 тис пар взуття і продає їх за ціною 1500 грн за 1 пару. При цьому 

MR = 1450 грн, а MC = 1400 грн. Для фірми, що намагається 

оптимізувати свою діяльність, правильним є:  

а) зменшення обсягів виробництва та підвищення ціни продукції; 

б) збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягів виробництва та 

ціни продукції; 

в) максимізація прибутку за рахунок збільшення обсягів виробництва 

та зниження ціни продукції; 

г) максимізація прибутку за рахунок збільшення обсягів виробництва 

за незмінної ціни продукції. 

10. На ринку монополістичної конкуренції фірма отримує 

економічний прибуток, якщо: 

а) Р>AVC; 

б) Р>ATC; 

в) Р>AFC; 

г) MC>MR. 
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Вправа 2. Виконайте завдання 

Завдання 1. Фірма АВС діє на ринку монополістичної 

конкуренції. Граничний дохід цієї фірми описується функцією: 

MR=20-2Q. Її граничні витрати в довгостроковому періоді - функцією 

МС=3Q-10. Яким буде надлишок виробничих можливостей у цієї 

фірми, якщо мінімальне значення довгострокових середніх витрат 

складає 11?  

Завдання 2. Компанія по виробництву дитячого взуття працює на 

ринку монополістичної конкуренції. Сукупний дохід від продажів і 

сукупні витрати на виробництво залежать від обсягу виробництва: 

TR=270q – 20q
2
, TC= 30q + 10q

2
. Визначте параметри довгострокової 

рівноваги. 

Завдання 3. У довгостроковому періоді середні змінні витрати 

монополістично конкурентної фірми залежать від обсягу виробництва 

як АVС = Q + 10. Попит на продукцію фірми описується формулою 

P=150-3Q. Знайдіть ціну й обсяг продажів фірми. Побудуйте графік. 

Завдання 4. Функція середніх витрат фірми-монополістичного 

конкурента на своєму ринку: АС=3Q-2. Залишковий ринковий попит 

на продукцію фірми - Q=52-2P. Після проведення рекламної кампанії, 

витрати на яку склали 0,5Q
2
 +6Q, залишковий попит збільшився і склав 

Q=104-2P. Визначте прибуток фірми до і після проведення рекламної 

компанії і зробіть висновки про її ефективність.  

Завдання 5. На рисунку представлено рівновагу фірми у 

довгостроковому періоді для різних ринкових структур. Визначте, 

якому ринку відповідає кожний графік. 
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 ТЕМА 12. УТВОРЕННЯ ПОХІДНОГО ПОПИТУ НА РЕСУРСИ 

 

Фірми-виробники та домогосподарства як суб’єкти ринкових 

відносин взаємодіють як на товарних ринках, так і на ринках ресурсів, 

на останніх з яких домогосподарства є продавцями факторів 

виробництва, а виробники – їх покупцями. Ці два ринки тісно пов'язані 

між собою. По-перше, ціни на ресурси визначають грошові доходи 

домогосподарств, що впливає на їхній споживчий вибір. По-друге, 

співвідношення цін на різні види ресурсів формує структуру доходів та 

відповідно структуру попиту на кінцеві товари. По-третє, для фірми 

рівень цін на ресурси визначає розмір її витрат та вибір обсягу 

виробництва кінцевих товарів. З іншого боку, обсяг та структура 

попиту на готові товари та послуги визначають попит на ресурси, що 

використовуються для їх виробництва. Завдання даної теми полягає у 

дослідженні механізму утворення похідного попиту на ресурси та його 

особливості за умов досконалої та недосконалої конкуренції, а також 

з'ясуванні тих факторів, що визначають попит на економічні ресурси. 

 

Основні питання 

1. Попит на ресурси. 

2. Особливості попиту на ресурси. 

3. Крива попиту на ресурси. 

4. Фактори, які впливають на зміни в попиті на ресурси. 

5. Взаємозамінювані та взаємодоповнюючі ресурси. 

6. Правило мінімізації витрат при використанні ресурсів. 

7. Правило максимізації прибутку при використанні ресурсів. 

 

 

Практикум 

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь 

1. Граничний фізичний продукт – це: 

а) додатковий продукт, який приносить фірмі кожна додаткова одиниця ресурсу; 

б) максимальний продукт, який приносить фірмі кожна одиниця ресурсу; 

в) мінімальний продукт, який приносить фірмі кожна одиниця ресурсу; 

г) мінімально необхідна кількість продукту для функціонування фірми. 

2. Граничний продукт фактору виробництва у грошовому 

вираженні дорівнює: 
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а) вартості останньої одиниці продукту; 

б) зміні сукупного розміру виручки при використанні додаткової 

одиниці фактору виробництва; 

в) обсягу виробництва при використанні додаткової одиниці 

виробничого фактору; 

г) зміні ціни на продукцію, вироблену за допомогою даного 

виробничого фактору. 

3. Зрушення кривої попиту на ресурс праворуч вгору на ринку 

досконалої конкуренції відбувається внаслідок: 

а) зростання ціни ресурсу; 

б) зменшення ціни ресурсу; 

в) зростання продуктивності ресурсу; 

г) зменшенні ціни на ресурс-субститут. 

4. Правило мінімізації витрат при використанні ресурсів має 

вигляд: 

а) 

n
P

n
MP

К
P

К
MP

L
P

L
МР

 ; 

б) 1

n
P

n
MRP

К
P

К
MRP

L
P

L
MRP

  ; 

в) MRС = PR; 

г) MRP = MP×P. 

5. Зміни в технології виробництва, які ведуть до збільшення 

граничного продукту фактору виробництва, викликають зміщення: 

а) кривої попиту на фактор ліворуч; 

б) кривої попиту на фактор праворуч; 

в) точки рівноваги вниз по кривій попиту на фактор; 

г) точки рівноваги вгору по кривій попиту на фактор. 

6. Якщо у виробництві продукту використовується праця (L) і 

капітал (К), MPL = 2; MPK = 5; PL = 1 грн.; PK = 20 грн.; MR = 3 грн. 

Щоб отримати максимальний прибуток фірма повинна 

використовувати: 

а) більше як праці, так і капіталу; 

в) більше праці, але менше капіталу; 

б) менше як праці, так і капіталу; 

г) незмінну кількість праці і капіталу. 

7. За умови зростання попиту на продукт, на графіку попиту 

на ресурс, що використовується у виробництві даного продукту, 

відбудуться такі зміни: 
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а) зрушення кривої попиту на ресурс ліворуч вниз; 

б) зрушення кривої попиту на ресурс праворуч вгору; 

в) зміна точки по кривій попиту ліворуч вгору; 

г) зміна точки по кривій попиту праворуч вниз. 

8. Коли конкурентна фірма досягає виробництва, за якого 

грошовий вираз граничного продукту кожного ресурсу дорівнює ціні 

цього ресурсу, то вона: 

а) виробляє продукт при мінімальних витратах, але не обов’язково 

одержує максимальний прибуток; 

б) одержує максимальний прибуток, але не обов’язково виробляє 

продукцію при мінімальних витратах; 

в) одержує максимальний прибуток при мінімальних витратах 

виробництва; 

г) не обов’язково одержує максимальний прибуток. 

9. Якщо в певному виробничому процесі капітал і праця 

виступають субститутами, то при зменшенні ціни капіталу крива 

попиту на працю: 

а) зрушується праворуч; 

б) залишається без змін; 

в) зрушується ліворуч; 

г) стає горизонтальною лінією. 

 

 

Вправа 2. Виконайте завдання 

Завдання 1. Для виготовлення певного обсягу продукції фірма 

може використовувати в різних співвідношеннях ресурс праці та 

ресурс капіталу (варіанти А, В, С, D). Розрахуйте загальну суму витрат 

для усіх наведених варіантів співвідношення ресурсів і знайдіть 

оптимальний варіант за умов, якщо: 

а) ціна одиниці ресурсу праці (PL) – 2 грн., а ціна одиниці ресурсу 

капіталу (PК) – 3 грн.; 

б) ціна одиниці ресурсу праці (PL) – 2 грн., а ціна одиниці ресурсу 

капіталу (PК) – 1 грн. 

 
Варіант Праця 

L 

Капітал 

К 

Загальна сума витрат, коли 

PL=2 грн., PК=3 грн. 

Загальна сума витрат, коли 

PL=2 грн., 

PК=1 грн. 

А 1 6   

В 2 3   

С 3 2   

D 4 1   
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Завдання 2. Фірма придбає обидва види ресурсів – працю і 

капітал на конкурентному ринку. Ціна праці складає 2 грн., ціна 

капіталу – 3 грн. На підставі даних таблиці визначте таке: 

а) Скільки одиниць праці і капіталу повинна використовувати 

фірма, щоб виготовити з мінімальними витратами 64 одиниці 

продукту, 99 одиниць продукту? 

б) Скільки одиниць праці і капіталу повинна використовувати 

фірма, щоб її прибуток був максимальний? 

в) За якою ціною фірма продає свій продукт? 

г) Визначите сукупний обсяг продукту, сукупний виторг, сукупні 

витрати і обсяг прибутку за умови, що фірма дістає максимальний 

прибуток. 
 

L MPL MRPL K MPK MRPK 

1 10 5 1 21 10,5 

2 8 4 2 18 9 

3 6 3 3 15 7,5 

4 5 2,5 4 12 6 

5 4 2 5 9 4,5 

6 3 1,5 6 6 3 

7 2 1,0 7 3 1,5 

 

Завдання 3. Фірма наймає працівників на ринку вільної 

конкуренції і реалізує свою продукцію на конкурентному ринку. 

Заповніть таблицю попиту на працю для даної фірми. Скільки 

робітників буде наймати фірма, якщо ставка заробітної платні 

дорівнює 27,95 грн.? 19,95 грн.? Виразіть числовими значеннями і 

наведіть графічне зображення кривої попиту на працю даної фірми. 

Одиниці 

праці 

Сукупний 

продукт 

Граничний 

продукт 

Сукупний 

дохід 

Граничний 

продукт у 

грошовому виразі 

Ціна на 

продукт 

1 17    2 

2 31    2 

3 43    2 

4 53    2 

5 60    2 

6 65    2 
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ТЕМА 13. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ РЕСУРСІВ 

 

Ринок ресурсів представлений, з однієї сторони, попитом, який 

пред'являють фірми на ресурси, необхідні для виробництва товарів, а, з 

іншої сторони, пропозицією ресурсів, що знаходяться у власності 

домогосподарств, які бажають їх продати. Саме на ринку ресурсів 

відбувається встановлення ціни на них в результаті взаємодії попиту і 

пропозиції. Формування цін на різні економічні ресурси мають певні 

особливості, які обумовлені специфікою ринків, впливом на них 

економічної політики держави, фірм і профспілок. Розгляду цих 

важливих питань й присвячена дана тема. Вивчення даної теми 

дозволяє зрозуміти механізм формування заробітної плати, 

економічної ренти, позичкового відсотку, підприємницького доходу на 

відповідних ринках факторів виробництва та їх особливостей за умов 

досконалої та недосконалої конкуренції. 

 

Основні питання 

1. Заробітна плата. Номінальна і реальна заробітна плата. 

2. Характерні риси ринку праці в умовах досконалої конкуренції. 

3. Формування заробітної плати на ринку досконалої конкуренції. 

4. Характерні риси ринку праці в умовах недосконалої конкуренції. 

5. Формування заробітної плати на ринку недосконалої конкуренції. 

6. Фактори, що обумовлюють диференціацію заробітної плати. 

7. Ринок землі та його особливості. 

8. Сутність та механізм формування економічної ренти. 

9. Позичковий відсоток. Фактори, що впливають на рівень ставки 

позичкового відсотку. 

10. Економічний прибуток, його функції та відмінність від 

нормального прибутку. 

 

 

Практикум 

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь 

1. Реальна заробітна плата – це: 

а) кількість грошей, на яку претендує робітник за певну кількість часу 

праці; 
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б) кількість грошей, яку нараховано робітнику за певну кількість часу 

праці; 

в) кількість грошей, яку реально отримує робітник за певну кількість 

часу праці; 

г) кількість товарів та послуг, яку можна придбати на номінальну 

заробітну плату. 

2. Пропозиція ресурсу праці на конкурентному ринку для 

окремої фірми має вигляд: 

а) вертикальної прямої; 

б) кривої з від’ємним нахилом; 

в) горизонтальної прямої; 

г) прямої з кутом 45⁰ до вісей. 

3. Граничний грошовий продукт останнього пекаря пончиків, 

прийнятого на роботу, становить 35 дол., пекарня повинна 

платити йому 40 дол. за день; граничний грошовий продукт 

останнього пекаря заварних тістечок, прийнятого на роботу, 

становить 15 доларів, пекарня повинна платити йому 10 дол. за 

день. Кого повинна прийняти на роботу пекарня, щоб отримати 

максимум прибутків: 

а) більше пекарів пончиків та менше пекарів тістечок; 

б) менше пекарів пончиків та більше пекарів тістечок; 

в) менше пекарів обох спеціалізацій; 

г) більше пекарів обох спеціалізацій. 

4. Фірма-монопсонія максимізує свій прибуток шляхом: 

а) найму меншої кількості робітників і встановлення меншого рівня 

заробітної плати, ніж на ринку досконалої конкуренції; 

б) найму більшої кількості робітників і встановлення більшого рівня 

заробітної плати, ніж на ринку досконалої конкуренції; 

в) найму меншої кількості робітників і встановлення більшого рівня 

заробітної плати, ніж на ринку досконалої конкуренції; 

г) найму більшої кількості робітників і встановлення меншого рівня 

заробітної плати, ніж на ринку досконалої конкуренції. 

5. Коли на ринку праці MRP > MRC, фірма: 

а) буде брати на роботу більше працівників; 

б) буде брати на роботу менше працівників; 

в) це не вплине на кількість працівників; 

г) отримує збитки. 
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6. Пропозиція землі: 

а) абсолютно еластична; 

б) абсолютно нееластична; 

в) еластична; 

г) нееластична. 

7. Конкурентна фірма, що максимізує прибуток, повинна 

додатково наймати робітників лише тоді, коли: 

а) сукупна виручка менше сукупних витрат; 

б) граничний продукт праці у грошовому вираженні менший, ніж 

ставка заробітної плати; 

в) граничний продукт праці у грошовому вираженні більший, ніж 

ставка заробітної плати;  

г) величина граничного продукту у грошовому вираженні зростає. 

8. Власники невідновлюваного природного ресурсу отримують 

диференційну ренту, якщо: 

а) ресурс невичерпний; 

б) якість ресурсу різна на різних ділянках; 

в) якість ресурсу однакова на різних ділянках; 

г) пропозиція ресурсу абсолютно еластична. 

9. Якщо номінальна ставка відсотку становить 12%, а рівень 

інфляції - 8%, то реальна процентна ставка дорівнює: 

а) 20%; б) 1,5%; в) 4%; г) -4%. 

10. До інвестицій у людський капітал не належить: 

а) витрати на освіту; 

б) витрати на охорону здоров’я; 

в) витрати на відрядження; 

г) витрати на підвищення кваліфікації. 

 

 

Вправа 2. Виконайте завдання 

Завдання 1. Кафе наймає робітників. Попит на працю описується 

рівнянням L = 10 - 0.2 w, де L - число найнятих, w – годинна заробітна 

платня. На оголошення про роботу відгукнулося 7 чоловік. Двоє з них 

готові працювати при оплаті не менш 40 грн./год, двоє - не менш 25 

грн./год., двоє - не менш 20 грн./год., один згодний на оплату від 15 

грн./год. Скільки робітників буде найнято, при якому рівні платні? 

Скільки робітників найме власник кафе, якщо держава встановить 

мінімальний законодавчий рівень заробітної платні 40 грн./год.? 
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Завдання 2. Попит на працю і її пропозиція виражені формулами: 

Ld = 100 - 20W, Ls = -60 + 80W. Зобразіть криві попиту та пропозиції на 

працю і визначте рівноважний рівень заробітної платні і зайнятості. 

Визначте рівень вимушеного безробіття, якщо мінімальна заробітна 

платня встановлена на рівні 2 грош. од. за годину. 

Завдання 3. На ринку праці діє профспілка, максимізуюча 

сукупний дохід, одержуваний членами профспілки. Пропозиція праці 

задана функцією w = -5 - 3L; попит на працю: L = 50 - 0.5w. Визначте 

L, w. На скільки відрізняються ставки зарплатні й обсягу зайнятості від 

значень при досконалій конкуренції на ринку праці?  

Завдання 4. Студент має 100грн. і приймає рішення: зберегти їх чи 

витратити. Якщо він покладе гроші в банк, то одержить 112 дол. 

Інфляція складає 14% на рік. Якою є номінальна ставка відсотка? Якою 

є реальна ставка відсотка? Яке рішення порадили б Ви прийняти 

студенту?  

Завдання 5. У Вас є вибір: а) одержувати 2600 грош. од. на рік до 

самої смерті; б) одержати 5000 грош. од. через рік; 8000- наприкінці 

другого року; 2600 - наприкінці третього року. Ставка відсотка – 10%. 

Який з варіантів варто обрати?  

Завдання 6. Попит на землю описується рівнянням: Q = 100 - 2R, 

де R -ставка ренти, Q - площа використовуваної землі. Яка буде 

рівноважна ставка ренти, якщо площа земельних угідь складає 90 га? 

Яка буде ціна одного гектара землі, якщо ставка банківського відсотка 

складає 120%?  

Завдання 7. Для будівництва підприємства із виробництва 

господарського посуду потрібно 5 млн.грн. Проект розраховано на 10 

років. Щорічний прибуток, що очікується, - 600 тис.грн. Чи буде варто 

здійснювати інвестування, якщо максимальний рівень відсотку 

становитиме 2%? 4%?  
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

 

1. Предмет мікроекономіки  

2. Мікроекономіка в системі економічних наук. 

3. Методи мікроекономічного аналізу. 

4. Мікроекономіка та її основні характеристики. 

5. Нормативна і позитивна мікроекономіка. 

6. Модель попиту: функція, графік, фактори зміни. 

7. Модель пропозиції: функція, графік, фактори зміни. 

8. Ринкова рівновага та механізм її встановлення. 

9. Метод порівняльної статистики у аналізі ринкової рівноваги. 

10. Стабільність рівноваги та її нестандартні випадки. 

11. «Павукоподібна модель» як динамічна модель ринкової рівноваги. 

12. Основні засоби державного регулювання ринку. 

13. Поняття еластичності та методи її вимірювання. 

14. Цінова еластичність попиту. 

15. Нецінова еластичність попиту. 

16. Цінова еластичність пропозиції. 

17. Еластичність та сумарний виторг фірми. 

18. Корисність. Закон спадної граничної корисності. 

19. Споживацькі переваги та криві байдужості. 

20. Гранична норма заміщення. 

21. Бюджетні обмеження споживача. 

22. Рівновага споживача. 

23. Кардиналістська теорія корисності. 

24. Ординалістська теорія корисності. 

25. Споживчий вибір, його основні правила та особливості. 

26. Реакція споживача на зміну доходу. Крива «дохід-споживання». 

27. Криві Енгеля. 

28. Реакція споживача на зміну ціни. 

29. Побудова, аналіз та використання кривої «ціна-споживання». 

30. Ефект доходу та ефект заміщення за Дж. Хіксом та Є. Слуцьким. 

31. Парадокс Гіфена. 

32. Виробнича функція та її види. 
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33. Виробництво з одним змінним фактором. 

34. Виробнича функція в довгостроковому періоді. 

35. Ізокванта та її особливості. Гранична норма технологічного 

заміщення. 

36. Ефект масштабу виробництва. 

37. Концепція витрат виробництва. 

38. Види витрат виробництва. 

39. Функція витрат. 

40. Ізокоста та її властивості. 

41. Рівновага виробника. 

42. Витрати фірми в короткостроковому періоді. 

43. Витрати виробництва в довгостроковому періоді. 

44. Теорія ринкових структур. 

45. Основні риси ринку досконалої конкуренції. 

46. Економічна стратегія конкурентної фірми в короткостроковому 

періоді. 

47. Правила максимізації прибутку фірмою. 

48. Конкурентна фірма в довгостроковому періоді. 

49. Ефективність конкурентного ринку. 

50. Характерні риси чистої монополії. 

51. Бар’єри для вступу на монопольний ринок. 

52. Ціноутворення монополії. 

53. Максимізація прибутку монополістом у короткостроковому і 

довгостроковому періоді. 

54. Цінова дискримінація: поняття, умови та види. 

55. Економічні наслідки монополії. 

56. Антимонопольна політика та її особливості в Україні. 

57. Основні риси олігополії. 

58. Ціноутворення олігополії у короткостроковому періоді. 

59. Некооперативна та кооперативна поведінка фірм-олігополістів. 

60. Основні моделі і стратегії фірм-олігополістів. 

61. Ефективність і соціально-економічні наслідки олігополії. 

62. Сутність монополістичної конкуренції. 

63. Максимізація прибутку в умовах монополістичної конкуренції. 
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64. Нецінова конкуренція. 

65. Монополістична конкуренція та ефективність. 

66. Теорія граничної продуктивності та попит на ресурси. 

67. Зміни у попиті на ресурс. 

68. Оптимальне співвідношення ресурсів. 

69. Правило мінімізації витрат при використанні ресурсів. 

70. Правило максимізації прибутку при використанні ресурсів. 

71. Ціноутворення на ринку ресурсів. 

72. Визначення заробітної плати. 

73. Формування заробітної плати на ринку досконалої та недосконалої 

конкуренції. 

74. Ринок землі та його особливості. Сутність та механізм 

формування економічної ренти. 

75. Позичковий відсоток як дохід на фактор капіталу. 

76. Економічний і нормальний прибуток. 

77. Аналіз часткової та загальної рівноваги. 

78. Діаграма Еджворта. 

79. Ефективність виробництва. 

80. Обмін та ефективність розподілу 
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