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ВСТУП 

 

Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно 

вивчати навчальну дисципліну та працювати з навчальною та спеціальною 

літературою з розділів математичної економіки. Допомогти студентам ставити 

та розв’язувати прикладні задачі, користуватися засобами комп’ютерної 

математики, самостійно отримувати необхідні для розв’язання практичних 

завдань знання. 

Види самостійної роботи: з підручниками, в електронній бібліотеці, з 

конспектом лекцій викладача, пошук необхідних матеріалів у мережі Internet. 

Самостійна робота студентів забезпечується підручниками, навчальними та 

методичними посібниками, які є у бібліотеці КрНУ імені Михайла 

Остроградського. Також студент може користуватися конспектами лекцій і 

практичних занять викладача. 

Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної 

роботи, а також питання до модульного контролю. Кожна тема містить 

питання, що виносяться на самостійне опрацювання; питання для 

самоперевірки; перелік літератури з вказівкою сторінок, де можна знайти 

відповіді на питання для самостійного опрацювання. Студент повинен знайти 

літературу, вивчити необхідні теми, а потім відповісти на питання для 

самоперевірки.  

Навчатися самостійно студент може у бібліотеці або вдома у вільний від 

навчання час. Також студент повинен звертатися за допомогою до викладачів 

під час консультацій, які проводяться на кафедрі згідно з графіком. 

 

 
 



 

1  ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

№ 
пор. 

 

Т е м а 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 

СРС 

К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 

СРС 
1 2 3 4 5 6 

1 

Предмет, основні цілі та завдання 

математичної економіки 
2 8  –  – 

2 

Моделі переваги споживача у виборі 

товарів. Функція корисності як критерій 

оцінювання товарів 

2 10 – – 

3 

Функція попиту та її властивості. 

Рівняння Слуцького 
4 9 – – 

4 

Основні елементи моделі виробництва. 

Конструювання і оцінювання 

виробничих функцій 

2 9 – – 

5 Математичні моделі завдання фірми 2 10 – – 

6 
Планування випуску на рівні галузей. 

Модель Леонтьева 
2 12 – – 

7 Моделі економічної рівноваги 4 12 – – 

8 Традиційні макроекономічні моделі 2 11 – – 

9 
Моделювання ціноутворення в умовах 

недосконалої конкуренції 
4 11 – – 

 Усього 24 92 – – 

 
 



 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  
 

 Тема 1  Предмет, основні цілі та завдання математичної економіки 

1. Предмет, основні цілі та задачі математичної економіки. 

2. Математичне моделювання економічних систем і явищ. 

3. Методи, що використовуються в моделюванні економіки.  

4. Методика і етапи проведення математичних досліджень в економіці . 

5. Приклади  складання математичних моделей. 

6. Основні  розділи прикладної математики, що вживаються в 

економічних дослідженнях. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть, що може, а чого не здатний реалізувати ринок. 

2. Сутність нової парадигми в економічній теорії. 

3. Економіка та її взаємодія з політикою та культурою. 

4. Поясніть суть терміна «суб’єктивність економіки». 

5. Поясніть суть поняття «блок зворотних зв’язків» в економіці та 

підприємництві.  

6. Перелічіть основні проблеми, що виникають у макро- та мікро-

економічному аналізі. 

7. Розкрийте сутність концепції «еволюційна економіка».  

8. Поясніть, чому економіці внутрішньо притаманні невизначеність і 

ризик? 

9. Перелічіть основні системні характеристики економічних рішень. Яка 

сутність цих системних характеристик? 

Література: [2, с. 158 – 161; 4, с. 260 – 262]. 

 

 

 

 



 

Тема 2 Моделі переваги споживача у виборі товарів. Функція 

корисності як критерій оцінювання товарів 

1. Формалізація переваги споживача у виборі товарів.  

2. Теорема Дебре.  

3. Функція корисності як критерій оцінювання товарів. 

4. Граничний аналіз і поняття еластичності в теорії споживання. 

5. Оптимізаційна модель завдання споживчого вибору. 

Питання для самоперевірки 

1. Продемонструйте, як можна формалізувати систему переваг (смаків) 

індивідуума, тобто побудувати функцію його корисності. 

2. Визначіть цілі особи як споживача. 

3. Поясніть сутність і відмінності між кардиналістським та 

ординалістським підходами до визначення функції корисності.  

4. Поясніть зміст першого та другого законів Госсена. 

5. Розкрийте сутність коефіцієнта перехресної еластичності попиту. 

6. Сформулюйте задачу  споживчого вибору. 

7. Випишіть необхідні умови розв’язання задачі споживчого вибору. 

8. Приведіть геометричну інтерпретацію розв’язання задачі споживчого 

вибору. 

9. Поясніть зміст гіпотези опуклості стосовно двох наборів благ. 

10. Висвітліть сутність граничної норми заміщення. 

11. Визначте, який набір товарів вибере споживач, котрий має дохід     

300 грош. од., якщо його функція корисності:  

321321 ),,( xxxxxxU , 

а ціни товарів відповідно дорівнюють:  

p1 = 2 грош. од./од. тов.,  p2 = 4 грош. од./од. тов.,  p3 = 1 грош. од./од. тов. 

12. Функція корисності споживача має вигляд:  

31

2

32

121 3, xxxxU  



 

Визначити максимальну корисність, якщо споживач має прибуток  100 грош. 

од., а ціни товарів відповідно дорівнюють 5 і 10 грош. од./од. тов. Яка норма 

заміни другого товару на перший в оптимальній точці? 

Література: [1, с. 122 – 154; 3, с. 70 – 105, с. 110 – 126; 5, с. 124 – 155; 6, 

с. 39 – 56, с. 93 – 96, с. 100 – 109; 7, с. 54 – 80, с. 98 – 102].   

 
 

Тема 3 Функція попиту та її властивості. Рівняння Слуцького 

1. Функція попиту та її  властивості.  

2. Аналіз впливу доходу та цін на  попит. 

3. Рівняння Слуцького.  

4. Модель Стоуна.  

Питання для самоперевірки 

1. Що таке функції попиту? У чому полягає умова їх однорідності 

нульового  ступеня, його економічний зміст? 

2. Чому в точці оптимуму задачі споживчого вибору бюджетне обмежен-

ня виконується як рівність? 

3. Зобразіть графічно лінії рівня ЦФС і  бюджетне обмеження так, щоб 

обмеження 0ix  стали  суттєвими для розв’язання задачі споживчого вибору. 

4. Які параметри споживчих переваг задаються екзогенно в моделі 

Стоуна? 

5. Запишіть формулу для суми грошей, що витрачаються для придбання і-

го товару у розв’язанні моделі Стоуна. 

6. Чи залежить сума грошей, що витрачається на товар i  у розв’язанні 

моделі Стоуна, від ціни товару  :)( jij  

а) при 0ja ; 

б) при 0ja ? 

7. Чи поводяться товари в моделі Стоуна як предмети першої 

необхідності,або предмети розкоші щодо залежності попиту на них від доходу? 



 

8. У чому полягає дія на попит ефекту заміни і ефекту прибутку зі зміною 

ціни одного з благ? Зобразіть  графічно  сімейства ліній рівня ЦФС і бюджетну 

границю, якщо  ефекти заміни і доходу впливають на попит деякого товару: 

 а) в одному напрямі; 

 б) у різних напрямах. 

9. Чи рівнозначна дія на споживчий попит збільшення доходу в k разів і 

скорочення в k разів усіх цін? 

10. Чи можуть усі еластичності попиту на товар за прибутком і за цінами 

бути додатними? 

11. Запишіть будь-яку функцію попиту, для якої попит на і-й товар 

еластичний як за ціною, так і за доходом, тобто ,1iie  а  11ie . 

 

 
Тема 4 Основні елементи моделі виробництва. Конструювання та 

оцінювання виробничих функцій 

1. Основні характеристики економіко-математичних моделей.  

2. Загальне поняття виробничої функції. 

3.  Економічний зміст виробничої функції. 

4. Загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій. 

5. Види виробничих функцій. 

6. Двофакторні виробничі функції. 

7. Багатофакторні виробничі функції. 

8. Макроекономічні виробничі функції. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке виробнича функція? 

2. Які ви знаєте види виробничих функцій? 

3. Назвіть основні властивості, яким має відповідати виробнича функція. 

4. Як визначається середня продуктивність праці та капіталоозброєність 

(фондоозброєність) праці? Які можливі варіанти взаємозв’язку між ними в разі 

виробничої функції Кобба–Дугласа? 

http://fingal.com.ua/content/view/899/39/1/2/#3700
http://fingal.com.ua/content/view/899/39/1/3/#5779
http://fingal.com.ua/content/view/899/39/1/4/#11724
http://fingal.com.ua/content/view/899/39/1/5/#16845
http://fingal.com.ua/content/view/899/39/1/6/#18871
http://fingal.com.ua/content/view/900/39/1/1/#1228
http://fingal.com.ua/content/view/900/39/1/2/#8425
http://fingal.com.ua/content/view/900/39/1/3/#11711


 

5. Що таке ізокванта? У чому її економічний зміст? 

6.  Як визначається (середня) продуктивність капіталу (капіталовіддача)? 

7.  Як визначається гранична продуктивність капіталу і гранична  

продуктивність праці?  

8. Який існує зв’язок між середньою і граничною продуктивністю 

капіталу (праці) загалом і в разі виробничої функції Кобба–Дугласа? 

9. Сформулюйте визначення еластичності (частинної) випуску з i -го 

ресурсу (i -го чинника виробництва) і визначення еластичності виробництва. 

10. Надайте змістовну інтерпретацію еластичності випуску з i -го ресурсу. 

11. Сформулюйте визначення граничної норми заміни одного ресурсу 

іншим. Надайте змістовну інтерпретацію цього поняття. 

12. Як змінюється гранична норма заміни одного ресурсу на інший  під 

час руху по ізокванті? Надайте змістовну інтерпретацію характеру зміни 

граничної норми заміни. 

13. Надайте визначення і роз’ясніть зміст ВФ у темповому записі. 

Література: [3, с. 137 – 157, с. 159 – 186;  4, с. 260 – 262]. 
 
 

Тема 5 Математичні моделі завдання фірми 

1. Постановка  задачі  моделювання завдання  фірми.  

2. Задача максимізації прибутку.  

3. Умова Куна–Таккера. 

4. Геометрична ілюстрація.  

5. Аналіз впливу цін на обсяги  витрат і випуску. 

6. Основне рівняння фірми.  

Питання для самоперевірки 

1. Сформулюйте основну мету функціонування фірми.  

2. У чому полягає принципова відмінність (у змістових і у формальних 

термінах) у постановці задачі максимізації прибутку фірми для випадків 

тривалого і короткострокового часових проміжків?  



 

3. Чому дорівнює гранична технологічна норма зміни одного ресурсу (для 

визначеності, першого)  на інший (для визначеності – на другий) у точці 

локальної ринкової рівноваги в разі довгострокового проміжку?  

4. Що таке функція попиту на ресурси (витрати)? 

5. Що таке функція пропозиції випуску?  

6. Сформулюйте задачу максимізації обсягу випуску продукції у разі 

обмеження витрат на придбання ресурсів (факторів)  аналітичною  мовою і 

геометричною мовою (у випадках тривалого і короткострокового проміжків).  

7. Опишіть аналітичний (для випадку тривалого проміжку) і 

геометричний (для випадків тривалого і короткострокового проміжків) 

розв’язок задачі питання 11. 

8. Сформулюйте задачу мінімізації витрат виробництва за фіксованого 

обсягу продукції, що випускається,  аналітичною мовою і геометричною мовою 

(для випадків тривалого і короткострокового проміжків).  

9. Опишіть аналітичне (для випадку тривалого проміжку) і геометричне 

(для випадків тривалого і короткострокового проміжків) розв’язання задачі 

питання 13.  

10. Виробнича функція фірми має такий вигляд:  

2

22211

2

1 62244 xxxxxxX , 

де 21, xx  – витрати ресурсів. Визначити максимальний випуск і витрати 

ресурсів, що його забезпечують.  

Література: [3, с. 137 – 157, с. 159 – 186; 4, с. 260 – 262]. 
 

 
Тема 6 Планування випуску на рівні галузей. Модель Леонтьєва 

1. Балансовий метод побудови моделі  макроекономіки.  

2. Принципова схема міжгалузевого балансу (МГБ). 

3. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу. 

4. Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат. 

5. Умови продуктивності у моделі Леонтьєва. 

6. Матриці непрямих і повних витрат у моделі Леонтьєва. 
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7. Властивості залежності вала від матриці прямих витрат і чистого 

продукту. 

8. Граф продуктивної матриці й графи непрямих витрат. Приведення 

матриці прямих витрат до верхньотрикутного вигляду з нулями по головній 

діагоналі. Власні вектори продуктивної матриці.  

9.  Двоїста модель Леонтьєва. 

10. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників. 

Питання для самоперевірки 

1. Які ви знаєте основні балансові співвідношення? 

2. Як виражається баланс між виробництвом і споживачем? 

3. Як записати вартісну структуру продукції  певної галузі? 

4. Як урахувати проміжний продукт економічної системи? 

5. За яких умов економічна система здатна забезпечити позитивний 

кінцевий випуск у всіх галузях? 

6. Як визначаються матриці прямих і непрямих  витрат? 

7. Як знайти коефіцієнти повних матеріальних витрат? 

8. Задана таблиця  міжгалузевого балансу – модель економічної системи 

(у таблицях А і I – сільське господарство, В і II – промисловість, С і III – 

транспорт, IV – сектор кінцевого попиту (домашні господарства), V – загальний 

випуск). Знайдіть обсяг випуску кожної галузі за заданим кінцевим попитом.   

Y = (110 120 110) 

Таблиця міжгалузевого балансу 
 

 I II III IV V 

A 15 26 25 30 96 

B 10 15 40 23 88 

C 2 26 30 32 90 

 
Література: [3, с. 137 – 157, с. 159 – 186;  4, с. 260 – 262]. 
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Тема 7 Моделі економічної рівноваги 

1. Ринковий попит і ринкова пропозиція.  

2. Умови досконалої конкуренції.  

3. Модель Еванса.  

4. Опис загальної моделі Вальраса.  

5. Модель Ерроу – Дебре.  

6. Існування конкурентної рівноваги.  

7. Модель регулювання цін і стійкість конкурентної рівноваги.  

Питання для самоперевірки 

1. Сформулюйте закон попиту. 

2. Надайте визначення пропозиції. Сформулюйте закон пропозиції. 

3. Що таке точка рівноваги і рівноважна ціна? 

4. Що таке дефіцит і надвиробництво? Як вони пов’язані із ціною товару? 

У якому разі вони можуть виникнути?  

5. Економічний зміст моделі конкурентної рівноваги за Вальрасом. 

6. Інтерпретація умов теореми Ерроу – Дебре з погляду економіки. 

7. Поясніть, які з умов теореми Ерроу – Дебре виконуються в моделі, 

наведеній нижче: 

а) нехай на ринку наявні лише два товари та один узагальнений 

споживач, технологічна множина виробничого сектору задається в такому 

вигляді: }0,10:),{( 2121 yyyyY ; 

б) функція корисності споживача має вигляд: 2121 ),( xxxxu  і 

визначена на множині }11  ,0  ,0:),{( 2122121 xxxxxxxX . 

в) увесь дохід виробничого сектору 2211 ypyp  надходить у 

розпорядження споживача. 

Література: [3, с. 137 – 157, с. 159 – 186;  4, с. 260 – 262]. 
 

 
 

 



 

Тема 8 Традиційні макроекономічні моделі 

1. Ринок робочої сили.  

2. Ринок грошей. Ринок товарів.  

3. Об’єднана модель.  

4. Модель Кейнса.  

5. Відмінність моделі Кейнса від класичних моделей ринкової рівноваги.  

6. Монетаристський підхід до аналізу економіки.  

Питання для самоперевірки 

1. Моделі ринку робочої сили  та їх основні висновки. 

2. Як визначаються моделі ринку грошей?  

3. Як визначається прибуток відносно капіталу (фондів) у разі 

фіксованого рівня зайнятості?  

4. Чому дорівнює гранична продуктивність фондів у вартісному вигляді? 

5. У чому полягають основні нововведення моделі Кейнса порівняно з 

класичною моделлю?  

6. Як формулюється модель Кейнса? 

7. Від чого і як залежить попит на інвестиційні товари?  

8. Коли, згідно з моделлю Кейнса, досягається загальна рівновага на 

ринках грошей і товарів?  

9. У чому полягає монетаристський підхід до аналізу економіки?  

Література: [3, с. 137 – 157, с. 159 – 186;  4, с. 260 – 262]. 

 
 

Тема 9 Моделювання ціноутворення в умовах недосконалої 

конкуренції 

1. Математична модель монополії.  

2. Математична модель олігополії.  

3. Аналіз дуополії Курно.  

4. Короткий аналіз інших видів моделей дуополії. 

Питання для самоперевірки 

1. Які ви знаєте порушення умов вільної конкуренції? 



 

2. Визначення монополії. 

3. Як монополіст може збільшити прибуток?  

4. Як формулюється модель задачі фірми в умовах монополії? 

5. Як формулюється для монополіста  правило оптимальної поведінки?  

6. Що таке олігополія?   

7. Що таке картель? 

8. Як може бути сформульована задача  олігополіста?   

9. Запишіть модель олігополії в цілому.  

10. Що таке дуополія?  

11. Сформулюйте модель  дуополії  Курно.   

12. Як би ви сформулювали економічні висновки з моделі Курно?  

13. Які ви знаєте інші моделі олігополії? 

14. Як формулюється модель дуополії Штакельберга? 

15. У чому полягає модель рівноваги  Неша?  

16. Доведіть, що якщо в дуополії Курно  граничні витрати виробників 

відповідають співвідношенню )()( 21 yсyс , то у разі рівноваги перший 

виробляє менше, ніж другий.  

Література: [3, с. 137 – 157, с. 159 – 186; 4, с. 260 – 262].  

 

 
3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

I модуль 

1. У чому полягають предмет, основні цілі та завдання математичної 

економіки? 

2. Основні концепції математичного моделювання економічних систем і 

явищ. 

3. Методи, що використовуються в моделюванні економіки.  

4. Методика та етапи проведення математичних досліджень в економіці. 

5. Економіка та її взаємодія з політикою та культурою. 



 

6. Сутність та особливості системного підходу до аналізу економічних 

систем і процесів.  

7. Поняття «модель» і «метод моделювання».  

8. Основні етапи економіко-математичного моделювання.  

9. Основні класифікаційні ознаки економіко-математичних моделей.  

10. Сутність економічних спостережень і вимірювань та особливості 

використання їх у моделюванні.  

11. Причини, що породжують необхідність використання нелінійних 

динамічних математичних моделей як найбільш адекватних.  

12. Основні принципи, що використовуються в моделюванні економіки. 

Їх сутність. 

13. Формалізація  систем переваг (смаків) індивідуума. Побудова  функції 

корисності споживача.  

14. Визначення цілей  особи як споживача. 

15. Сутність і відмінності між кардиналістським та ординалістським 

підходами до визначення функції корисності. 

16. Перший і другий закони  Госсена. 

17. Сутність коефіцієнта перехресної еластичності попиту. 

18. Задача  споживчого  вибору. 

19. Геометрична інтерпретація розв’язання задачі споживчого вибору. 

20. Зміст гіпотези опуклості стосовно двох наборів благ. 

21. Сутність граничної норми заміщення. 

22.  Визначення  функції попиту. Умова її однорідності нульового  

ступеня,  її  економічний зміст 

23. Бюджетне обмеження, його властивості. 

24. Модель Стоуна. Які параметри споживчих переваг задаються 

екзогенно  в моделі Стоуна? 

25. Формули для суми грошей, що витрачаються для придбання товару.  



 

26. У чому полягає дія на попит ефекту заміни і ефекту прибутку зі 

зміною ціни одного з благ? Графічне зображення сімейства ліній рівня ЦФС і 

бюджетної  межі.  

27. Визначення  виробничої функції. 

28. Види виробничих функцій.  Основні властивості виробничої  функції.  

29. Визначення середньої продуктивності праці та капіталоозброєності 

(фондоозброєності) праці. Які можливі варіанти взаємозв’язку між ними в разі 

виробничої функції Кобба–Дугласа? 

30. Що таке ізокванта? У чому її економічний зміст? 

31.  Визначення основних параметрів (продуктивність капіталу та 

продуктивність праці) за виробничою функцією.   

32. Основна мета функціонування фірми.  

II модуль 

33. Норми  зміни одного ресурсу  на інший у точці локальної ринкової 

рівноваги в разі довгострокового проміжку. 

34. Функція попиту на ресурси (витрати), функція пропозиції випуску.  

35. Задача максимізації обсягу випуску продукції у разі обмеження витрат 

на придбання ресурсів (у випадках тривалого і короткострокового проміжків).  

36. Задача мінімізації витрат виробництва за фіксованого обсягу 

продукції, що випускається.  

37. Балансовий метод побудови моделі макроекономіки.  

38. Принципова схема міжгалузевого балансу (МГБ). 

39. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу. 

40. Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат. 

41. Умови продуктивності в моделі Леонтьєва. 

42. Матриці непрямих і повних витрат у моделі Леонтьєва. 

43. Властивості залежності валу від матриці прямих витрат і чистого 

продукту. 

44. Граф продуктивної матриці та графи непрямих витрат.  
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45. Приведення матриці прямих витрат до верхньотрикутного вигляду з 

нулями по головній діагоналі. Власні вектори продуктивної матриці.  

46. Двоїста модель Леонтьєва. 

47. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників. 

48. Ринковий попит і ринкова пропозиція.  Закони попиту і пропозиції. 

49. Умови досконалої конкуренції.  

50. Модель Еванса.  

51. Опис загальної моделі Вальраса. Економічний зміст моделі 

конкурентної рівноваги за Вальрасом. 

52. Модель Ерроу–Дебре.  Інтерпретація умов теореми Ерроу–Дебре з 

погляду економіки. 

53. Існування конкурентної рівноваги.  

54. Модель регулювання цін і стійкість конкурентної рівноваги.  

55. Моделі ринку робочої сили  та їх основні висновки. 

56. Як визначаються моделі ринку грошей?  

57. Як визначається прибуток відносно капіталу (фондів) у разі 

фіксованого рівня зайнятості?  

58. Чому дорівнює гранична продуктивність фондів у вартісному вигляді? 

59. Модель Кейнса. У чому полягають основні нововведення моделі 

Кейнса порівняно з класичною моделлю?  

60. Монетаристський підхід до аналізу економіки.  

61. Порушення умов вільної конкуренції.  Визначення монополії. 

62. Загальна модель задачі фірми в умовах монополії.  

63. Олігополія.  Картель.  Модель олігополії.  

64. Дуополія. Модель дуополії Курно. Економічні висновки з моделі 

Курно.  

65. Інші моделі олігополії. Модель дуополії Штакельберга, модель 

рівноваги  Неша.  
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