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ВСТУП 

 

Цикл лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Математична 

економіка» містить п’ять  лабораторних робіт, які охоплюють перші  основні 

теми робочої програми навчальної дисципліни «Математична економіка» зі 

спеціальностей :  014.09 – «Середня освіта (Інформатика)», 113 – «Прикладна 

математика». Основною метою цих робіт є закріплення і перевірка теоретичних 

знань, отриманих студентами на лекціях і в результаті самостійного вивчення 

навчального курсу, а також отримання навичок застосування математичних 

методів у дослідженнях процесів економіки.  

Розглянуті у пропонованих методичних вказівках питання, містять 

розкриття понять і методів математичного моделювання соціально-

економічних систем і процесів. Розглядаються балансові моделі у статистичній 

постановці, однофакторні й багатофакторні моделі регресії, модель часткової 

ринкової рівноваги – павутиноподібна модель. Окрім того, до лабораторного 

практикуму включені такі прикладні моделі, як модель формування виробничої 

функції, модель фірми та модель споживання. 

Докладно, на прикладі конкретного завдання з кожної теми, описана 

послідовність проведення розрахунків з форматування економіко-математичної 

моделі. Для самостійної роботи студентів передбачені лабораторні завдання. 

Мета лабораторного практикуму – закріплення знань з теорії  та 

практичне використання математичних моделей у складних економічних 

розрахунках.  

Задачі, які розглядаються  на лабораторних роботах, виконуються за 

індивідуальними варіантами вихідних даних.  Кожна робота супроводжується 

комплектом вихідних даних, який налічує 10 варіантів.  

На етапі підготовки до кожної лабораторної роботи студент повинен 

уважно ознайомитися з метою, завданнями і порядком виконання роботи, а 

також вивчити необхідний теоретичний матеріал і бути в змозі надати відповіді 

на контрольні питання,   наведені у кінці кожної роботи.  
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У методичних вказівках спеціально не зазначено, які засоби 

обчислювальної техніки і програмного забезпечення повинні  застосовуватися 

для виконання цих робіт. Студентам надається можливість самостійного вибору 

програми. При цьому припускається, що студенти вже добре володіють 

пакетами Excel, MathСad, або можуть створити власні програми за допомогою 

мов програмування Pascal, Delphi та інш.  

Після виконання роботи необхідно подати звіт, оформлений на окремих 

аркушах паперу форматом А4 і має такий зміст : 

 назва (тема) роботи;  

 мета роботи; 

 завдання роботи і вихідні дані; 

 розрахунки; 

 висновки та економічна інтерпретація отриманих результатів. 

Усі наведені частини звіту, окрім розрахунків, можуть бути написані від 

руки або підготовлені за допомогою текстового процесора MS Word. 

Розрахунки вміщують до звіту у вигляді роздруківки на принтері вигляду 

робочого листа тієї програми, у якій виконувалася робота. Висновки та 

економічна інтерпретація результатів розрахунків можуть подаватися у 

відповідних місцях розрахунків у ході виконання лабораторної роботи або у 

кінці звіту. Висновки мають містити відповіді на всі питання, указані в 

постановці задачі, висновки щодо економічної інтерпретації отриманих 

результатів. Звіт зазвичай має становити не більше 2–3 сторінок. До звіту 

додають підготовлений файл з розрахунками. 

Оформлений звіт подають викладачеві для перевірки. Відповідно до 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу за підготовку до 

кожної лабораторної роботи та її захист нараховується відповідна кількість 

балів. 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема.  Моделі взаємодії споживачів і виробників. Модель 

Еванса. Модель Вальраса 

Мета: ознайомитися із сучасними моделями взаємодії споживачів і 

виробників на ринках різного типу;  навчитися складати рівноважні 

співвідношення з урахуванням функцій корисності учасників ринку.  

Теоретичні відомості: 

Модель Еванса. Маємо ринок одного товару. Час t уважатимемо 

неперервним. Позначимо через d = d(t) = F[p(t)],  s = s(t) = y[p(t)]  інтегрований 

попит і пропозицію в момент t, а через p(t) – ціну товару на цей час. 

У моделі постулюється, що попит і пропозиція є лінійними функціями 

ціни: 

F(p) = a – bp, a > 0, b > 0  (попит зі зростанням ціни знижується); 

y(p) = a + bp, a > 0, b > 0 (пропозиція зі зростанням ціни збільшується). 

Окрім цього, слушно вважати, що a > a (за нульової ціни попит 

перевищує пропозицію).  

Основна гіпотеза моделі полягає в тому, що зміна ціни пропорційна 

перевищенню попиту над пропозицією: 

0   ,)( gdtsdgDp .                                                 (6.1) 

Згідно з гіпотезою (6.1) взаємодія споживачів і виробників в ідбувається 

так, що ціна, яка відображає цю взаємодію, неперервно пристосовується до 

ситуації на ринку: за перевищення попиту над пропозицією ціна збільшується, 

у протилежному разі – знижується. 

Використовуючи зроблені припущення, можна скласти диференційне 

рівняння щодо ціни: 

0)0(    ,)( ppapBb
dt

dp
.                                    (6.2) 
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Це рівняння має стаціонарну (рівноважну) точку 
0p ,   (коли 0

dt

dp
): 

00

b

a
p .                                                    (6.3) 

З виразу (6.2) видно, що за 0      ,0

0
dt

dp
pp ; а за 0      ,0

0
dt

dp
pp  тому 

0)(lim ptp
t

 (у першому випадку ціна досягає рівноважного значення, 

збільшуючись, а в другому – зменшуючись, при цьому рівноважна ціна 
0p  не 

залежить від початкової 0p ). Рівноважна ціна є абсцисою точки перетину 

прямих попиту і пропозиції, тобто за такої ціни попит дорівнює пропозиції.  

Ці висновки отримані без розв’язання рівняння (6.2). Вони будуть такими 

самими, якщо прямо використати розв’язок цього рівняння: 

]1[)( )()(
0

tt e
b

a
eptp . 

Дискретний аналог моделі Еванса подано на рис. 6.1, де зображені прямі 

інтегрованого попиту і пропозиції і показано механізм виникнення 

послідовності np , що підвищується від початкової ціни 0p , за якої попит не 

дорівнює пропозиції. Час розподілено на інтервали tD , ціна в момент tnt  

дорівнює: 

1111 )()(     , nnnnn pbatpp .  

До складу сучасної розвиненої економіки входять численні господарські 

одиниці та споживачі. Кожний із цих учасників ринку досконалої конкуренції 

має свої цілі, що уможливлює наявність конфліктних ситуацій. Та щоб 

економічна система функціонувала нормально, індивідуальні дії різних 

учасників мають бути відносно добре узгодженими. 

У моделі Вальраса, що включає скінченну кількість споживачів і 

виробників, таке вирішення (подолання) конфлікту досягається не втручанням 

держави, а опосередковано, через конкретний ринковий механізм, що 

ґрунтується на регулювальній дії системи цін. Якщо система цін визначена, то 
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будь-яка ринкова угода, незалежно від того, чи є ринок конкурентним, чи ні, 

здійснюється відповідно до цієї системи цін. 

 

 

Рисунок 6.1 – Дискретний аналог моделі Еванса 

 

Якщо учасники не можуть впливати на ціни, то ринок називають 

конкурентним. На конкурентному ринку ціни для кожного з учасників є 

некерованими, і їм (учасникам) залишається лише пристосовуватися до наявної 

системи цін. 

Основна ідея Вальраса полягає у тому, щоб за певної системи цін 

індивідуальні плани (наміри) учасників були спільними, тобто така система цін 

забезпечує розподіл ресурсів і продукції на підставі розв’язання конфлікту між 

учасниками. Таку рівноважну ситуацію називають конкурентною рівновагою. 

У моделі Вальраса розглядається економіка з l споживачами (i = 1, …, l), 

m виробниками (k = 1, …, m) і n типами товарів (j = 1, …, n). Через 

),....,,( 21 npppp  позначатимемо вектор-рядок цін, а через ),...,( 21 nxxxx  –  

вектор-стовпчик товарів. 

У цій моделі поняття «товар» трактується розширено. Під товаром 

маюється на увазі і предмет (продукт праці), і засіб праці (капітальне 

обладнання, споруди тощо), і первинні ресурси (праця та природні ресурси). 
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Модель Вальраса можна розглядати як формалізацію річного циклу 

виробництва і розподілу товарів у наслідок взаємодії суб’єктів економіки 

(споживачів і виробників), кожний із яких має свої цілі.  

Кожен споживач володіє доходом K(p) і має своє поле переваг щодо 

товарів, яке може бути задане у вигляді індикатора переваг (функції корисності 

u(x)). Якщо позначити через )}(    ,:{)( pKpxXxxpX  множину 

допустимих наборів товарів, що є доступними споживачеві за цін p, X – область 

визначення u(x), то функція попиту споживача може бути задана так:  

* *

( )
: ( ), ( ) max ( ),

( )
,    якщо максимум не досягається,

x X p
x x X p u x u p

p                                (6.4) 

 

тобто функція попиту – це така множина допустимих наборів товарів, кожний з 

яких (наборів) максимізує корисність споживача за заданого рівня цін p. Отже, 

кожний споживач характеризується функцією попиту )( pi  і доходом )( pK i . 

Припускається, що дохід кожного споживача складається з двох частин: з 

доходу ibp  від продажу початкового запасу товарів ib  і доходу )( pli  унаслідок 

участі споживача у виробництві, тобто: 

)()( plpbpK iii .  

Кожен виробник (фірма) формалізується своїми технологічними 

можливостями. Позначимо через  ),...,(
1 mkkk yyy    вектор-стовпчик витрат–

випуску k-го виробника: додатні компоненти цього вектора задають випуск 

фірми, від’ємні компоненти – витрати. Тому скалярний добуток kyp  є 

прибутком фірми. Технологічні можливості фірми визначаються як множина 

всіх допустимих векторів витрат – випуску kY . Цю множину називають 

множиною виробничих можливостей. 

Під функцією пропозиції фірми розуміють один чи кілька векторів витрат  

– випуску, які за заданих цін p максимізують прибуток: 

 }max  ,:{)(
*

k
Yy

kkkkk pypyYyyp
kk

                                 (6.5) 
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Уважається, що kY  для будь-якого k є замкнутою множиною і  kY0 , 

тобто фірма може не випускати продукцію та не робити витрат.  

Вектор витрат–випуску для всієї економіки визначається як сума векторів 

витрат–випуску для всіх виробників: 

m

k
kyy

1

.                                                       (6.6) 

За такої інтеграції проміжні продукти взаємно скорочуються, тому в 

подальшому аналізі не беруть участі. 

У результаті у вектор у увійдуть з додатним знаком лише кінцеві 

продукти (кінцевий випуск), а з від’ємним знаком – первинні ресурси. 

Вектор y набуває певних значень із загальноекономічної множини 

виробничих можливостей: 

},...,1   ,   ,:{
1

mkYyyyyY kk

m

k
k . 

Основна функція економіки, незалежно від того, чи вона є 

централізованою, а чи децентралізованою, полягає в розподілі сукупного 

(інтегрованого) виробництва між виробниками і в розподілі вироблених 

продуктів серед споживачів. 

Розподіл виробництва здійснюється вибором вектора витрат–випуску kY  з 

технологічної множини виробничих можливостей kY  для кожного виробника (k 

= 1, …, m), сума  
m

k
kyy

1

  являє собою сукупний (інтегрований) виробничий 

процес. 

Такі сукупні процеси утворюють сукупну технологічну множину Y 

(загальноекономічну множину виробничих можливостей). 

Сума за усіма споживачами 
l

i
ibb

1

 становить сукупну початкову 

власність.  

Поняття початкової власності може містити не лише споживчі товари, а й 

проміжні продукти (предмети праці), капітальне обладнання (засоби праці), 
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землю та інші природні ресурси, працю. Множина Yb}{   являє собою 

множину сукупної пропозиції. 

Розподіл споживання здійснюється через вибір кожним споживачем меню 

споживання: 

.,...,1    , liXx ii  

l

i
ixx

1

  є вектором сукупного попиту, деякі з компонент якого можуть бути 

від’ємними, якщо вони є пропозицією (наприклад праця). 

Під спільним розподілом виробництва і споживання мають на увазі такий 

набір векторів споживання і векторів витрат–випуску 

kkimkli YyXxyyyxxx    ,   ),,...,,...,,,...,,...,( 11
 

для якого сукупний попит збігається із сукупною пропозицією, тобто : 

m

k
k

l

i
i ybybxx

11

                                               (6.7) 

Набір ),,...,,,...,( ***

1

**

1 pyyxx ml
  задає конкурентну рівновагу в моделі 

Вальраса, якщо: 

.,...,1    ),(

,,...,1    ),(

**

**

mkpy

lipx

kk

ii
                                               (6.8) 

m

k

l

i
k xby

1 1

*
i

*                                                       (6.9) 

l

i

m

k
k xpbyp

1

*
i

*

1

**                                                 (6.10) 

Тут p* називають вектором конкурентних цін. 

Співвідношення (6.9), (6.10) називають законом Вальраса у широкому 

розумінні, якщо ж у (6.9) існує рівність, – це закон Вальраса у вузькому 

розумінні. 

Отже, конкурентна рівновага являє собою сумісний розподіл виробництва 

та споживання, а сукупний попит у такому разі не перевищує сукупної 

пропозиції (6.9). Вартість сукупного попиту в конкурентних цінах дорівнює 

вартості сукупної пропозиції в тих самих цінах (6.10), де кожний зі споживачів 
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максимізує свою корисність у цінах p*, а кожний з виробників – свій прибуток 

у тих самих цінах (6.8). Отже, існування конкурентної рівноваги означає 

існування такої системи рівноважних (конкурентних) цін  p*, за якої 

узгоджуються конфліктні інтереси споживачів і виробників. 

Постає питання, за яких умов існує конкурентна рівновага в моделі 

Вальраса? 

Згідно з теоремою Ерроу–Дебре конкурентна рівновага існує за наявності 

таких умов. 

1. Множина наборів споживчих благ Xi для кожного зі споживачів є 

замкнутою, опуклою і необмеженою множиною. 

2. Кожна множина iX  має нижню границю? 

3. Функція 
iU  неперервна і ввігнута  на множині можливих наборів благ.  

4. Кожен споживач має необмежені потреби і володіє певною 

невід’ємною початковою власністю 
ib ,  ,,...,1 li    i = 1, …, l. 

5. Кожна технологічна множина є замкнутою опуклою множиною. 

6. Сукупна технологічна множина Y є опуклою та задовольняє умову: 

*
nRY , тобто не може існувати додатного чистого випуску хоча б за 

одним з товарів без існування хоча б за одним з товарів (ресурсу) від’ємних 

витрат. 

7. Існують такі константи mk
l

ikik ,...,1   ,1   ,1
1i

, що 

k

m

k
ikii yppbpK

1

)( , тобто ik  – частка (питома вага) участі i-го 

споживача у прибутках k-го виробника (це умова, зокрема, означає, що 

прибуток кожного виробника без залишку розподіляється між споживачами, які 

є пайовиками). 

Зазначимо, що навіть за існування конкурентної рівноваги немає гарантії 

того, що економіка перейде в цей стан. Необхідно досліджувати, для яких 

станів економіки є можливим перехід у стан конкурентної рівноваги, а для яких 
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він неможливий. Якщо ж перехід є можливим, потрібно вказати керівне 

правило, за якого цей перехід можна здійснити. 

Хід роботи: 

Приклад 6.1: Маючи функції попиту за ціною покупців, визначимо 

мінімальні ціни початку виробництва: 1)  DQ1  35-1,9P;    2)  DQ2  8-0,5P;       

3) DQ3  15-3P;  звідси маємо  

35-1,9 P = 0;     8-0,5 P = 0;    15-3P = 0;   звідки маємо 

P = 18,4;   P = 16;   P = 5.  

Звідси ми отримали три інтервали цін, за яких можна побудувати 

функцію попиту, ураховуючи ціни. 

P є [18,4; 16),     Q = 35-1,9P 

P є [16; 5),          Q = 8-0,5P+ 35-1,       9P = 43-2,4P 

P є [5; 0),           Q = 8-0,5P+ 35-1,       9P+15-3P = 58-5,4P 

P є [18,4; 16),       35-1,9⋅18,4 = 0;   35-1,9⋅16 = 4,6; 

P є [16; 5),     43-2,4⋅5 = 31 

P є [5; 0),       58-5,4⋅0 = 58 

Аналогічно знаходимо максимальні ціни виробництва за допомогою 

функцій пропозиції:  1) SQ1  2P-10,      2) SQ2  P-16,       3) SQ3  3P-30,  

2P-10 = 0,        P-16 = 0,          3P-30 = 0.  

У результаті ми отримуємо також три інтервали і можемо побудувати 

функцію пропозиції. 

P є [5; 10),         Q = 2P-10; 

P є [10; 16),       Q = 2P-10+3P-30 = 5P-40; 

P є [16; ∞),        Q = 2P-10+3P-30+ P-16 = 6P-56; 

P є [5; 10),         2⋅5-10 = 0; 

P є [10; 16),       5⋅16-40 = 40; 

P є [16; ∞),        6⋅20-56 = 64; 

P є [5; 10),         4P = 2P-10; 

Звідси отримаємо  
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P = нерівноважна ціна,  P = 12 – нерівноважна ціна; 

Відрізки Q
D 

= 43-2,4P    і    Q
S 

= 5P-40 – перетнуться, унаслідок чого 

утвориться рівноважна ціна: 

P є [10; 16),   43-2,4P = 5P-40,  тоді  -7,4P = -83   і маємо  

P = 11,2 – рівноважна ціна.  

Якщо  2,11EP ,    то   EQ  43-2,4⋅11,2 = 16,12;   

Якщо ж P є [16; ∞),    то     35-1,9P = 6P-56   і маємо  -7,9P = -91,  

P = 11,5 – нерівноважна ціна.  

Варіанти вихідних даних до лабораторної роботи № 6 

Завдання 6.1 На ринку є три продавці та три покупці. Відомі функції  

пропозиції і ціни продавців SQ1
, SQ2

, SQ3
 та функції попиту за ціни продавців 

PQ 1̀
, pQ 2`

, PQ 3̀
,  де p – товару. 

 

Варіант SQ1
 SQ2

 SQ3
 PQ 1̀

 pQ 2`
 PQ 3̀

 

1 62 p  153p  p5  p12  p416  p5,010  

2 63p  45p  p3  p7  312 p  95 p  

3 75p  74 p  p2  p210  73p  p412  

4 97 p  85 p  p6  p9  157 p  p94  

5 104 p  37 p  p7  p212  92 p  57 p  

6 59 p  129 p  p12  p315  46 p  p45  

7 2412 p  136 p  p8  p210  1015 p  p414  

8 138p  73p  p4  p317  716 p  p29  

9 914 p  95 p  p11  p35  514 p  p59  

10 176 p  74 p  p9  p310  38 p  p215  

  

Потрібно визначити ціну рівноваги та обсяг угоди кожного з учасників 

торгівлі. 
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Завдання 2. На ринку мобільних телефонів установилася рівновага за  p = 

60 грош. од. і Q = 190. Коефіцієнт прямої еластичності попиту дорівнює 0,05, а 

коефіцієнт прямої еластичності пропозиції + 0,1. 

Якою буде ціна мобільних телефонів, якщо попит збільшиться на 10 %, а 

їх пропозиція – на 5 % за гіпотези, що в цій області змін попиту та пропозиції 

їхні графіки є лінійними? 

Завдання 3. Функція попиту на торти має вигляд: 
t

D pQ 5,02001
, а 

функція їх пропозиції – 107,0 11 t

S pQ ,  де t = 0, 1, ...,6 – дні тижня від неділі 

до суботи. 

1. Визначити рівноважну ціну тортів. 

2. Якою буде ціна у кожний день тижня, якщо в неділю на ринку була 

рівноважна ціна, а в понеділок попит зменшився настільки, що за кожним 

значенням ціни купували на 10 тортів менше? 

3. Якою буде рівноважна ціна зі зменшенням попиту? 

Завдання 4. Відомі функції ринкового попиту: pQD 10  і  пропозиції: 

155,0 pQS  за кожну продану одиницю продукції виробник повинен 

сплачувати податок у обсязі 1,5 грош. од. Яку частку цього податку виробник 

перекладе на споживача? 

Завдання 5. Ринок цементу характеризується такими  функціями попиту 

й пропозиції:  pQD 12 ,     pQS 23 . 

1) Який обсяг податків буде зібрано з продажу цементу, якщо встановити 

50 % податку з виручки? 

2) На скільки зросте обсяг продажу цементу за умови скасування 

податку? 

Контрольні питання: 

1. Надайте визначення попиту. 

2. Сформулюйте закон попиту. 

3. Надайте визначення пропозиції. 

4. Сформулюйте закон пропозиції. 



16 

 

5. Що таке точка рівноваги і рівноважна ціна? 

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

товару? У яких випадках вони можуть виникнути?  

7. У чому полягає економічний сенс моделі конкурентної рівноваги за 

Вальрасом? 

8. Чому за рівноважної ціни кількість товарів, які можуть бути продані 

на ринку, є найбільшою? 

9. Чи вірно, що за рівноважної ціни максимальна виручка буде 

найбільшою? 

10.  Як би ви інтерпретували умови теореми Ерроу–Дебре з погляду 

економіки? 

11.  Які нецінові чинники попиту і пропозиції ви знаєте? Як їх зміна 

впливає на стан рівноваги? 

12.  Як з використанням діаграми Еджворта можна побудувати криву 

трансформації виробничих потужностей? 

13.  Миттєва, короткотермінова та довготермінова рівновага. 

14.  Сутність механізмів адаптації за Вальрасом і за Маршаллом. 

Література: [1 – 3, 9, 11]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема.  Дослідження моделей економічної рівноваги.  Ринковий попит 

і ринкова пропозиція 

Мета: знайомитися з моделями економічної рівноваги;  виробити 

навички побудови і аналіза павутиннообразної  моделі економічної рівноваги;  

навчитись визначати  траєкторії зміни ціни, попиту та пропозиції , визначати 

рівноважні позиції та робити економічні висновки. 

Теоретичні відомості: 

Павутиноподібна модель. Досить повне уявлення того, як відбувається 

«намацування» стану рівноваги на ринку товарів, надає так звана 



17 

 

павутиноподібна модель. Її побудова заснована на припущенні, що попит і 

пропозиція є функціями від ціни.  

Уведемо позначення:  

c
tу  – попит на момент часу  t;  

n
tу  – пропозиція на момент часу t;  

tp  – ціна товару на момент часу t. 

Природно вважати, що попит на цей момент часу  залежить від ціни в цей 

же момент часу:  

bapy t

c

t      (7.1) 

а пропозиція – від ціни в попередній момент часу: 

dcpy t

p

t 1      (7.2) 

тобто є запізнювання в реакції виробництва на зміну ціни.  

Оскільки зі збільшенням ціни попит звичайно зменшується, а пропозиція 

збільшується,   то а <0,    c >0.  

Рівність у кожний момент часу попиту та пропозиції  

n
t

c
t yy ,      (7.3) 

завершує опис павутиноподібної  моделі.  

Зі співвідношення (7.3) легко виходить модель для ціни у вигляді 

різницевого рівняння першого порядку:  

abdpacp tt 1* ,    (7.4) 

Значення ціни, за якої установлюється рівність попиту та пропозиції і яка 

не призводить до подальших їхніх змін, позначимо через p*. Це саме та ціна, 

для якої у стані рівноваги попиту та пропозиції слушне співвідношення:  

abdapcp )(** ,     (7.5) 

звідки одержуємо її значення: 

ac
p

1
*  ,      (7.6) 
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де       
a

bd
.  

Дослідження процесу, який представляється даною моделлю, на збіжність 

надає підставу стверджувати:  

якщо      1
a

c
r ,     то при    *      , ppt t ; 

якщо   r = 1,  то при   t   
tp  коливається близько рівноважного 

значення; 

якщо    r > 1, то при  t   ціна буде відхилятися на все більшу величину 

від її рівноважного значення.  

Графічно процес «намацування» рівноважних цін добре проілюстрований на 

рис. 7.1. 

 
Хід роботи 

Приклад 7.1 За даними таблиці розрахувати траєкторії зміни ціни, попиту 

та пропозиції й побудувати графік руху ціни до рівноважного стану.  

1. Уведемо вихідні дані на робочий аркуш EXCEL.  

 
Рисунок 7.1 – Рух ціни в павутиноподібній моделі 
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2. Оцінимо параметри регресійної залежності попиту від ціни за 

допомогою пакета Аналіз даних або за допомогою вбудованої функції лінійної 

регресії. Результати розрахунків будуть наступні:  

275.0 t

n

t py       (7.7) 

 

№ пор. Ціна Попит Пропозиція 

1 7,50 23.25 10.13 

2 15,38 19.32 12.87 

3 19.25 17.39 14.24 

4 21.12 16.44 14.90 

5 24.21 14.90 15.98 

6 25.53 14.24 16.44 

7 28.25 12.89 17.39 

8 33.75 10.13 19.32 

 

3. Оцінимо параметри регресійної залежності пропозиції від ціни. 

Результати розрахунків:  

5.735.0 1t

n

t py      (7.8) 

4. Запишемо умову рівноваги попиту та пропозиції:  

5.735.0275.0 1tt pp      (7.9) 

або: 

5.0

5.727

5.0

35.0
1tt pp     (7.10) 

5. Розрахуємо траєкторії зміни ціни, попиту та пропозиції:  

а) на вільне поле робочої сторінки EXCEL (наприклад, у гнізда А12 і А13) 

двічі введемо значення первинної ціни, що дорівнює 7,5;  

б) у гніздо A14 уведемо формулу (7.10) і скопіюємо її в блок A15…А27;  

в) у гніздо В12 уведемо формулу (7.7) і скопіюємо її в блок В13…В27;  

г) у гніздо C12 уведемо формулу (7.8) і скопіюємо її в блок C13…C27;  

д) у гнізда D12  і  D13 уведемо відповідно формули (7.7) і (7.8) і останню 

з них скопіюємо в блок D14…D27.  

У результаті цих дій таблиця розрахункових значень точок траєкторій  

матиме такий вигляд:  
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Ціна 
Траєкторія 

попиту 

Траєкторія 

пропозиції 

Траєкторія руху до 

рівноважної ціни 

7,500 23,254 10,124 23,254 

7,500 23,254 10,124 10,124 

33,771 10,124 19,326 10,124 

33,771 10,124 19,326 19,326 

15,359 19,326 12,877 19,326 

15,359 19,326 12,877 12,877 

28,263 12,877 17,397 12,877 

28,263 12,877 17,397 17,397 

19,219 17,397 14,229 17,397 

19,219 17,397 14,229 14,229 

25,557 14,229 16,449 14,229 

25,557 14,229 16,449 16,449 

21,115 16,449 14,893 16,449 

21,115 16,449 14,893 14,893 

24,228 14,893 15,984 14,893 

24,228 14,893 15,984 15,984 

 
 

6. За даними, що описують траєкторію ціни, попиту та пропозиції, 

побудуємо графік типу XY, призначивши Х блок А12…А27, Y1 – блок 

В12…В27, Y2 –блок  C12…C27,   Y3 блок  D12…D27.  

Побудований графік буде мати вигляд, представлений на рисунку 7.2. 
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Рисунок 7.2 – Визначення рівноважної ціни 



21 

 

Завдання. За даними таблиці побудуйте регресійне рівняння пропозиції й 

авторегресійне рівняння ціни. Використовуючи параметри цих рівнянь, 

обчислити параметри рівняння попиту. Визначити рівноважну ціну. За 

допомогою побудованих рівнянь згенерувати набори даних і побудувати графік 

траєкторії «намацування»  рівноважної ціни.  

 

Варіанти вихідних даних до лабораторної роботи № 7 

 

№ пор. Ціна на момент t Ціна на момент t-1 Пропозиція 

1 - 5 6.74 

2 22.52 22.52 12.84 

3 10.25 10.25 8.58 

4 18.84 18.84 11.58 

5 12.83 12.83 9.48 

6 17.04 17.04 10.95 

7 14.09 14.09 9.92 

8 16.15 16.15 10.64 

9 30.5 29.2 25 

10 40.7 35.9 42 

 

Контрольні питання 

1. Сформулюйте поняття економічної рівноваги. Чим стійка рівновага 

відрізняється від нестійкої? 

2. Запишіть розв’язання різницевого рівняння )( 1̀1̀ tttt xxkxx  і 

поясніть його поведінку за різних значень коефіцієнта k . Чи можливе  

розв’язання цього рівняння, і якщо так, то в якому випадку, «перескакуватиме» 

стан рівноваги  tx ? 

3. Є павутиноподібна  модель  13020 tt pS ;  tt pD 50100 ;  tt DS . 

Нехай  5,00p . Чому дорівнює  1p ?  

4. Нехай в павутиноподібній моделі функція попиту дорівнює 
t

t
p

D
3

;  

функція пропозиції 15 tt pS ; 10p .  Зобразіть графічно динаміку цін і обсягів 

випуску. Які рівноважна ціна і випуск? Чи є рівновага стійкою? 
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5. Нехай в макроекономічній моделі зростання темп приросту вжитку 

задається екзогенний.  Що станеться, якщо він більший за технологічний темп 

приросту  в  
B

1
  раз? 

6. Як пов'язаний темп приросту випуску з нормою накопичення? 

Література: [1 – 3, 9, 11]. 

 
 

Лабораторна робота № 8 

Тема. Модель ринкової  економіки Кейнса 

Мета:  визначення умов рівноваги на ринках грошей і товарів, а також 

визначення параметрів моделі непрямим методом найменших квадратів.  

Теоретичні відомості 

Критерій максимуму прибутку відносно капіталу (фондам) за фіксованого 

рівня зайнятості. Прибуток визначається за формулою: 

KrLKFpП ),(                                               (8.1) 

де   р – ціна одиниці валового внутрішнього продукту; 0D  – капітал, залучений 

у виробництво;  L – трудові ресурси, залучені у виробництво;  r – норма 

прибутку (ставка відсотка). 

Необхідна умова екстремуму: 

0r
К

F
p

К

П
,                                             (8.2) 

 отримаємо умову максимуму 

,r
K

F
p                                                     (8.3) 

тобто гранична продуктивність фондів у вартісному вигляді дорівнює нормі 

прибутку (ставці відсотка). 

Прослідивши весь причинно-наслідковий ланцюжок, бачимо, що 

порівняльно невелике збільшення грошової маси спричиняє підвищення попиту 

на товари, відповідно до збільшення пропозиції товарів, тобто до збільшення 

кінцевого продукту. 
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Розглянемо детальніше ринок праці в моделі Кейнса. Нагадаємо, що в 

класичній моделі рівновага наставала за повної зайнятості, і рівноважне 

значення реальної заробітної  плати   визначалося з умови: 

.0

0

L
p

W
LD                                                     (8.4) 

При цьому  рівноважний  кінцевий  продукт  визначається за формулою:  

),( 00 LKFY , 

де 0L  – кількість зайнятих за повної зайнятості. Передбачимо тепер, що через 

певні причини попит Е (на продукцію) виявився менше пропозиції 0Y  за повної 

зайнятості. У такому разі, як уважав Кейнс, фактично вироблений кінцевий 

продукт Y дорівнюватиме  попиту: Y = E. Отже, фактична зайнятість буде 

меншою за повну зайнятість 0YY . Це негайно вплине на ринок робочої сили 

через те, що за інших рівних умов менший обсяг продукту можна виробити за 

допомогою меншої кількості робітників, тобто 0LL . 

Отже, якщо в класичній моделі реальна заробітна плата  визначала 

кількість зайнятих, то в моделі Кейнса  попит на товари Е визначає рівень 

зайнятості L. При цьому LLL 0  і є той рівень безробіття, який диктується 

ринками грошей і товарів. 

Виробники не можуть продати стільки, скільки вони хотіли  б, але 

виробляють і продають лише в обсязі попиту. Тому крива попиту на робочу 

силу, яка виводилася у припущенні максимізації прибутку, не може бути 

застосована. 

Отже, основні нововведення моделі Кейнса,  порівнянно з класичною 

моделлю полягають у тому, що: 

1) рівновага на ринку товарів досягається за рівності планованого 

попиту і фактичної пропозиції; 

2) фактичний попит на робочу силу визначається продуктом, в якому 

фактично є потреба, а, отже, рівновага на ринку робочої сили може бути 

досягнута тоді, коли ринок товарів знаходиться в рівновазі; 
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Уцілому модель Кейнса можна записати в наступному вигляді. 

Ринок робочої  сили: 

   w / p)LS  = LS ( ,       ) LD  = LD(Y 0  .                            (8.5) 

Ринок грошей: 

M S = M S ;       , < Y + Lq(r) p M D = D 00                     (8.6) 

M S = M D ,                                                       (8.7)   

де )(rLq  – попит на облігації залежно від процентної ставки. 

Ринок товарів: 

Y=Y(L) ,       )E=C(Y)+I(r ,                                            (8.8) 

EY .                                                                 (8.9) 

Для дослідження поведінки економіки формули (8.5)–(8.9) мають бути 

замінені конкретними залежностями, що відображають поведінку ринків.  

Розглянемо рівновагу на ринку товарів, уважаючи, що залежності )(YC , 

)(rI  – лінійні. У такому разі попит на споживчі товари збільшується лінійно зі 

збільшенням пропозиції товарів: 

YbaYC )( ,                                                  (8.10) 

де  а > 0,    0 < b < 1. 

Попит на інвестиційні товари лінійно зменшується зі збільшенням норми 

відсотка: 

rfdrI )( ,                                                    (8.11) 

де 0d , 0f .   

У цьому випадку умова рівноваги (8.9) запишеться в такій формі: 

rfdYbaY
GG

,                                    (8.12) 

звідки 

r
b

f

b

da
Y G

11
,                                    (8.13) 

тобто крива рівноваги на ринку товарів (крива IS) є лінійно-спадною функцією 

від r і, отже, за фіксованого значення  r  є єдине рівноважне значення  )(rY G . 
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Розглянемо рівновагу на ринку грошей в припущенні, що попит на 

облігації  Lq(r)  лінійний:  

rjhrLq )( .                                                (8.14) 

Умова рівноваги (8.7) при цьому запишеться у вигляді: 

pk

rj

pk

hM
Y

S
M  .                                           (8.15) 

Таким чином, крива рівноваги на ринку грошей (крива LM) є лінійною 

функцією r, яка збільшується. Отже, за фіксованого r існує єдине рівноважне 

значення  )(rY M . 

Загальна рівновага на ринках грошей і товарів досягається у випадку, 

коли: 

 000 )( Y)(rYrY MG                                              (8.16) 

причому точка рівноваги ),( 00 rY , тобто точка пересічення кривих IS і LM, єдина. 

Причинні зв’язки направлені від ринків товарів і грошей до ринку робочої 

сили через виробничу функцію. Причому ринок праці не є визначеним. 

Сукупна рівновага на ринках грошей і товарів однозначно визначає фактичну 

потребу в робочій силі ),( 00 LKFY  і, якщо класична модель передбачає 

автоматичну тенденцію до повної зайнятості, то в моделі Кейнса такої немає. 

Отже, для переходу до повної зайнятості потрібна спеціальна державна 

політика. 

І ще одна особливість: рівень планованих витрат Е буває настільки 

високий, що виробництво Y не може досягти цього рівня. Це відбувається тоді, 

коли точка пересічення кривих IS і LM  має негативне значення норми відсотка. 

Корекцією підходу Кейнса є монетаристский підхід до аналізу економіки, 

розвинений на початку 70-х років XX  Фрідменом. Суть відмінності в підходах 

Кейнса і Фрідмена полягає в тому, що Кейнс уважав, що найзначнішим 

впливом на рух основних макроекономічних показників є попит на товари, тоді 

як, на думку Фрідмена, головне – це контроль над пропозицією грошей. 
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Монетаристи  вважають, що спекулятивний попит на гроші не залежить 

від ставки відсотка, тому збільшення пропозиції грошей призводить до 

підвищення цін, але не обсягів виробництва, як це було б за моделлю Кейнса. 

Монетаристи вважають, що грошово-кредитна політика не може вплинути 

довгостроково на реальний обсяг виробництва і безробіття, хоча 

короткостроково це можливо. 

Хід роботи: 

Приклад 8.1 За заданими в таблиці 8.1 значенням: а, b, d, f, 

використовуючи табличний редактор Excel, розраховуємо за формулою (8.13) 

залежність )(1 rFY G . Значення r задаємо в межах від 0 до 1,0 з кроком 

05,0r . Результати обчислень подані в таблиці 8.2: 

Таблиця 8.1 

а d f b MS 0D  h j p A  

127500 85000 229500 0,31 11000 0,25 5100 19800 0,3 2700 0,51 

 

Таблиця 8.2 

r Y
G

   

0 307971 0,5 141666,67 

0,05 291340,58 0,55 125036,23 

0,1 274710,14 0,6 108405,80 

0,15 258079,71 0,65 91775,36 

0,2 241449,28 0,7 75144,93 

0,25 224818,84 0,75 58514,49 

0,3 208188,41 0,8 41884,06 

0,35 191557,97 0,85 25253,62 

0,4 174927,54 0,9 8623,19 

0,45 158297,10 0,95 -8007,25 

  1 -24637,68 

 

Аналогічно виконуємо  розрахунки значень функції )(2 rFY M , 

використовуючи формулу (8.15). Чисельні значення  MS, h,  j, D0, p  наведені в 

таблиці 8.1.  Результати обчислень наведені в таблиці 8.3.  



27 

 

За отриманими даними будуємо графіки залежностей Y
G
 = F1(r) і Y

М
 = 

F2(r), застосувавши «Майстер діаграм» табличного редактора Excel. 

Таблиця 8.3 

r Y
M

   

0 78666,67 0,55 223866,67 

0,05 91866,67 0,6 237066,67 

0,1 105066,67 0,65 250266,67 

0,15 118266,67 0,7 263466,67 

0,2 131466,67 0,75 276666,67 

0,25 144666,67 0,8 289866,67 

0,3 157866,67 0,85 303066,67 

0,35 171066,67 0,9 316266,67 

0,4 184266,67 0,95 329466,67 

0,45 197466,67 1 342666,67 

0,5 210666,67   

 

 
За точкою перетину цих графіків знаходимо величини Y0 і r0, що 

визначають рівновагу на ринках грошей і товарів: 

 

r0 0,4 

Y
G

0 184266,67 

 
Виходячи з умови рівноваги на ринках грошей і товарів, визначаємо 

аналітичним способом величину r0  за формулою (8.16), отримуємо: r0 = 0,38.  

Якщо порівняти отримане значення r0  зі значенням r0, що визначено 

графічним способом, робимо висновок, що вони збігаються. Підставляємо 

значення r0 у формули (8.13) і (8.15) і визначаємо аналітичне значення Y
0
. 

Аналітичне значення Y
0
 = 180134,09. Аналогічно, якщо порівняти його із Y

0
, що 

отримане графічним способом, можна зробити висновок, що вони практично 

збігаються. 

Використовуючи виробничу функцію вигляду:  

LAY ,                                                  (8.17) 

знаходимо величину L0  за формулою: 
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AY

eL

lnln

0

0

                                               (8.18) 

Значення величин A і  беремо з таблиці 8.1. За формулою (8.18) 

отримуємо: 

L0 = 3775,08. 

Розраховуємо за формулою (8.17) виробничу функцію  і будуємо її 

графік, використовуючи можливості табличного редактора Excel. Результати 

обчислень наведені в таблиці 8.4: 

 
Таблиця 8. 4 

L Y 

0 0 

1000 87138,73 

2000 124953,04 

3000 154281,66 

4000 179177,07 

5000 201222,08 

6000 221232,99 

7000 239696,79 

8000 256931,9 

9000 273160,15 

10000 288543,46 

11000 303204,36 

12000 317238,21 

13000 330721,01 

14000 343714,47 

15000 356269,54 

16000 368428,85 

17000 380228,51 

18000 391699,43 

19000 402868,32 

20000 413758,41 

 

За значенням 0Y  знаходимо графічним способом величину 0L . Графічне 

значення 08,37750L . Порівнюючи його зі значенням 0L , отриманим 

аналітично, робимо висновок, що вони збігаються. 

Завдання. Задано основні показники економіки об’єкта. Побудувати 

залежності 
GY ,  

MY  та  виробничу функцію. Зробити висновки.  
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Варіанти вихідних даних до лабораторної роботи № 8 

 

Варіант а d f b MS 0D  h j p A  

1 127500 85000 229500 0,31 11000 0,25 5100 19800 0,3 2700 0,51 

2 135700 56000 213000 0,43 15000 0,13 7300 12700 0,2 3500 0,36 

3 157200 89000 150000 0,37 13000 0,17 4500 28000 0,5 4300 0,46 

4 196300 23000 123000 0,45 24000 0,19 7800 34500 0,7 7800 0,35 

5 214800 43000 156000 0,47 16000 0,23 5600 67000 0,4 2300 0,67 

6 168300 57000 167000 0,25 17000 0,15 8900 34000 0,6 1800 0,59 

7 175200 42000 178000 0,34 19000 0,12 8600 84000 0,9 4500 0,27 

8 189300 57000 152000 0,78 21000 0,14 6700 34000 0,6 3200 0,78 

9 175200 67000 134000 0,49 14700 0,25 9500 67000 0,4 2300 0,54 

10 152700 34000 169000 0,67 15500 0,17 3700 34000 0,5 2050 0,39 

 

Контрольні питання 

1. Як визначається прибуток відносно капіталу (фондам) за фіксованого 

рівня зайнятості?  

2. Чому дорівнює гранична продуктивність фондів у вартісному вигляді? 

3. У чому полягають основні нововведення моделі Кейнса, порівняно з 

класичною моделлю?  

4. Як формулюється модель Кейнса? 

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

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

ринках грошей і товарів?  

7. У чому полягає монетаристский підхід до аналізу економіки?  

Література: [1 – 3, 9, 11]. 

 
 

Лабораторна робота № 9 

Тема. Моделювання ціноутворення в монополії.  Математична 

модель олігополії.  Аналіз  моделі дуополії  Курно 

Мета: ознайомитися з методами побудови моделей поведінки  фірми в 

умовах недосконалої конкуренції; навчитися визначати основні параметри  в 

моделях  монополіі, олігополії, дуополії  
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Теоретичні відомості 

Монополія. Оскільки монополіст є єдиним виробником товару, він 

самостійно визначає обсяг продажу і ціну товару. Припустимо, що в умовах 

досконалої конкуренції рівновага досягається в точці ),( ** qp , а дохід фірми, як 

учасника ринку досконалої конкуренції, є **qp  )1(  (рис. 9.1). Будучи 

монополістом, за такого ж рівня попиту ця фірма досягне даного рівня доходу 

за меншого випуску )(q  за рахунок вищої ціни )( p . Саме у цьому полягає 

пріоритетність положення монополіста. 

До якого рівня монополіст підвищуватиме ціну товару і знижуватиме 

обсяг продажі, щоб отримати максимальний прибуток з урахуванням витрат на 

виробництво товару?  

Крива попиту і оцінка власних витрат є головними орієнтирами для 

фірми-монополіста для ухвалення економічного рішення. Вона ухвалює 

рішення щодо обсягу випуску (або продажі) товару, а його ціна визначається за 

допомогою кривої попиту (рис. 9.1). Отже, в умовах монополії ціна ( p ) є 

функцією від випуску ( )(qpp ),  і, маючи в своєму розпорядженні інформацію 

про попит, фірма може досягти отримання максимального прибутку.  

Рисунок 9.1 – Вибір монополіста 

http://www.csu.ac.ru/~rusear/ME_Ruda/Chapter8/par8_1.html#pic8.1.
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Монополіст може збільшити прибуток двома шляхами: або унаслідок 

підвищення ціни на товар, не змінюючи при цьому обсягу випуску, або 

унаслідок скорочення обсягу випуску (зменшивши цим витрати на 

виробництво), не змінюючи ціну товару. Яка оптимальна дія для монополіста?  

Щоб відповісти на це питання, звернемося знову до конкурентного ринку 

і розглянемо довгострокове завдання фірми. Позначимо дохід як функцію від 

випуску:  

qpqR )( . 

Оскільки витрати фірми залежать від обсягу виробництва, вони також є 

функціями від випуску:  

)(, qCxw . 

Тепер задачу фірми можна записати так: 

max)()()( qCqRqP .                                    (9.1) 

Умова першого порядку для максимізації прибутку )(qP : 

0
dq

dP
,      або     

dq

dC

dq

dR
. 

Отже, щоб максимізувати прибуток, фірма має досягти такого обсягу 

випуску, за якого граничний дохід дорівнює граничним витратам. Далі, 

ураховуючи той факт, що pdqdR , отримуємо dqdCp* , тобто рівноважна 

ціна, якщо вона існує, має дорівнювати граничним витратам: 

dq

dC
p

dq

dR *
                                                     (9.2) 

Графічна ілюстрація цієї рівності показана на рис. 9.2, де граничні 

витрати є зростаючою функцією від обсягу виробництва, а граничний дохід 

(ціна) – функцією, що зменшується, того ж аргументу. 

Повернемося до монополії і перевіримо, чи буде ціна, що максимізувала 

прибуток монополіста, підлягати закону (9.2)? 

У монополії )(qpp , тому: 

  qqpqR )()( .                                                   (9.3) 

http://www.csu.ac.ru/~rusear/ME_Ruda/Chapter4/par4_5.html#%284.5.1.%29
http://www.csu.ac.ru/~rusear/ME_Ruda/Chapter8/par8_1.html#pic8.2.
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Далі без втрати узагальненості вважатимемо 0q .  

Обчислимо граничний дохід  

pq
dq

dp

dq

qdR )(
.                                               (9.4) 

Оптимізаційне завдання монополіста матиме вигляд:  

max)()(),(
...

1j
jjj xxwqqpqxP ,                                  (9.5) 

з обмеженнями: 

),...,( 1 mxxfq . 

На відміну від завдання (8.1) фірми на конкурентному ринку, в умовах 

завдання монополіста  (9.1)  всі ціни залежать від обсягів продукції.  

Максимум функції прибутку P у виразі (9.2) обчислюється за  m+1 змінною 

),,...,( 1 qxx m
.  

 

Звідси маємо, зокрема:  

,q
dq

dp
p  

j

j

j

j

j

x
dx

dw
w

x

f
,           mj ,...,1 ,                             (9.6) 

Сума в правій частині рівності (9.5) є граничним доходом (9.1),  а сума в 

правій частині (9.6) – граничними витратами з виробничого чинника j-го 

вигляду (9.5). Тому величина в лівій частині є добутком граничного доходу ( ) 

Рисунок 9.2 – Графічна ілюстрація рівноважної ціни 

http://www.csu.ac.ru/~rusear/ME_Ruda/Chapter8/par8_1.html#%288.1.1.%29
http://www.csu.ac.ru/~rusear/ME_Ruda/Chapter8/par8_1.html#%288.1.7.%29
http://www.csu.ac.ru/~rusear/ME_Ruda/Chapter8/par8_1.html#%288.1.7.%29
http://www.csu.ac.ru/~rusear/ME_Ruda/Chapter8/par8_1.html#%288.1.8.%29%288.1.9.%29
http://www.csu.ac.ru/~rusear/ME_Ruda/Chapter8/par8_1.html#%288.1.4.%29
http://www.csu.ac.ru/~rusear/ME_Ruda/Chapter8/par8_1.html#%288.1.8.%29%288.1.9.%29
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на граничний продукт j-го виду витрат (
jxf ). Цей добуток можна 

трактувати як граничний дохід j-го виду витрат:  

dq

qdС

dq

qdR )()(
.                                                    (9.7) 

Отже, щоб максимізувати прибуток, монополіст повинен досягти такого 

рівня випуску, за якого граничний дохід дорівнює граничним витратам.  

Для монополіста існує також  правило оптимальної поведінки, як і для  

будь-якої фірми в умовах конкурентного ринку. Проте у разі монополії  

q
dq

dp
p

dq

qdR )(
                                               (9.8) 

і тому оптимальна ціна товару відрізняється від виразу (8.8) у бік підвищення. 

А саме, через граничний дохід вона виражається як:  

q
dq

dp

dq

dR
p*

, 

а через граничні витрати –  

mjq
dq

dp

x

f

dx

xdC
p

jj

jj
,...,1     ,

)(
* .                          (9.9) 

 

Олігополія. Олігополією називається ситуація, коли на ринку товару 

конкурує невелика кількість фірм. Ринкова влада і прибуток олігополістів 

частково залежать від того, як вони взаємодіють між собою. У деяких 

олігопольних галузях фірми агресивно конкурують, а в інших співпрацюють. 

Звісно, що конкуренція призводить до зниження цін, а маючи тенденцію до 

співпраці, фірми можуть призначити ціни, вищі за граничні витрати, і отримати 

великий прибуток.  

Граничною формою співпраці є картель. На картельному ринку деякі або 

всі фірми вступають домовляються про захоплення ринку. Визначаючи спільно 

ціни товару і обсяги продажу, вони максимізують свої прибутки. Картель 

відрізняється від монополії тим, що не може контролювати весь ринок товару 

унаслідок наявності фірм, що не входять у картель.  Інша причина відмінності – 

http://www.csu.ac.ru/~rusear/ME_Ruda/Chapter8/par8_1.html#%288.1.2.%29
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у нестабільності картеля як структури, що складається з фірм, які захищають  

кожна свої власні інтереси.  

Економічне рішення олігополіста складніше, ніж монополіста, оскільки 

існує конкуренція між декількома фірмами.  

Моделювання  задачі олігополіста і олігопільного ринку в цілому.  

Визначальною властивістю олігопільного ринку є те, що всі фірми, що 

конкурують, можуть впливати на ціни продукції і витрат. Отже, прибуток 

кожної фірми залежить і від економічних рішень решти фірм. Для визначення, 

яким буде оптимальне рішення олігополіста за обсягом випуску і ціною товару, 

необхідно побудувати математичну модель олігополіста і вирішити систему, 

що складається із завдань усіх фірм, що конкурують між собою.  

Позначимо через n кількість олігополістів і припустимо, що всі вони 

випускають один і той же товар, застосовуючи m видів витрат. При цьому 

продукції різних фірм можуть відрізнятися за низкою ознак (якістю, 

оформленням тощо).  

Згідно з описом олігополії, ціна товару (p) визначається обсягом усіх 

випусків ),...,( 1 nqq , а ціна витрат )( jw  –  обсягом витрат усіх фірм ),...,( 1 n

jj xx : 

mjxxwwqqpp n
jjjj

n ,...,1      ),,...,(      ),,...,( 11 . Із збільшенням випусків ціни 

знизяться.  

Тому:  

.,...,1     ,0 ni
q

p
i

 

Аналогічно, якщо фірми збільшать покупки виробничих чинників, 

відбудеться підвищення їх цін. Тому  

.,...,1         ;,...,1    ,0 nimj
x

w
i

j

j
 

Нехай ),...,(),...,(: 11

i

m

iii

m

ii xxfxxf  – виробнича функція i-го олігополіста. 

Тоді виробництво описується системою з  n  рівнянь  

nixxfq i

m

iii ,...,1    ),,...,( 1 . 
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Оскільки всі олігополісти діють на ринках одних і тих же товарів, то :  

,...,n  iqqqq nii 1       ),,...,( 1 , 

,...,n i mjxx  x  x n
jj

j
i

j
i 1   ;,...,1      ),,...,( 1 . 

Задача i-го олігополіста може бути сформульована так:  

 

з обмеженнями  

),...,( 1
i
m

iii xxfq .                                               (9.11) 

Тут 
mn

j

ixx  – матриця витрат, ),...,( 1 nqqqq  – вектор випусків. 

Максимізація функції прибутку jP  здійснюється тільки за змінними 

ii
m

i qxx ,,...,1 , вибором значень яких розпоряджається i-й олігополіст.  

За цільовою функцією (9.11) визначаємо, що максимізація прибутку 

),( qxP  залежить не тільки від економічного рішення i-го олігополіста, але і від 

дій його конкурентів, що розпоряджаються вибором:  

)(    ,...,1    ,,,...,1 iknkqxx kk
m

k . 

Модель олігополії в цілому має вигляд:  

,max),(

...

,max),(

,,...,

,,...,

1

1

111
1

nn
m

n

m

qxx

n

qxx

qxP

qxP

                                          (9.12) 

при обмеженнях: 

),...,(       ...    ),,...,( 1
11

1
11 n

m
nnn

m xxfqxxfq . 

Такі моделі називаються конфліктними завданнями ухвалення рішення 

або іграми n осіб. Конфліктний характер ухвалення рішення полягає в тому, що 

кожна цільова функція iP   залежить від економічних рішень усіх олігополістів. 

Тому для визначення оптимальних рішень олігополістів найбільш відповідним 

апаратом є теорія ігор. Зокрема, за відсутності як антагоністичного 

      max,),...,(),...,(),(
1

11 i
j

m

j

n
jjj

ini xxxwqqqpqxP
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протистояння, так і змови між фірмами, їх оптимальні стратегії можуть бути 

визначені за принципом рівноваги за Нешом.  

Дуополія. Якщо на ринку товара конкурують усього дві фірми, це 

окремий випадок олігополії, що називається дуополією. Обидві фірми 

приймають рішення щоло обсягу випуску одночасно і таємно один від одного, і 

кінцева ціна товару залежить від сукупного обсягу виробництва цих фірм. 

Тобто, як і в олігополії, дуополісти мають часткову ринкову владу (частковий 

вплив на ціну товару). 

Модель дуополії вперше розглядав французький економіст О. Курно ще в 

тридцятих роках XIX сторіччя. Підхід Курно ґрунтується на гіпотезі про те, що 

своє економічне рішення кожна фірма ухвалює в припущенні про постійний 

обсяг виробництва свого конкурента. Іншими словами, дуополіст уважає, що 

конкурент не реагує на його випуск. Принагідно відмітимо, що в дуополії фірма 

орієнтується на ту частину ринкового попиту, яка не забезпечена пропозицією 

іншої фірми. Тому для фірми дуже важливо правильно оцінити попит 

населення на її товар і обсяг виробництва конкурента. 

Математичну модель дуополії отримаємо як окремий випадок моделі 

(9.12) при n = 2 :  

,max),(

,max),(

222
1

111
1

,,...,

2

,,...,

1

qxx

qxx

m

m

qxP

qxP

                                           (9.13) 

з обмеженнями: 

),...,(           ),,...,( 22
1

2211
1

11
mm xxfqxxfq . 

де  
m

j
ixx

2
 –  матриця витрат,  ),( 21 qqqq  – вектор випусків  

      .2,1    ,),(),(),(
1

2121 ixxxwqqqpqxP i
j

m

j
jjj

ii
 

Як і в олігополії  

,2,1      ),,( 21 iqqqq ii  
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mjxxxxxxxx jjjjjjjj ,...,1      ),,(        ),,( 21222111 . 

 

Для обчислення оптимальних випусків дуополістів є 2(m+1) умови  

вигляду (9.3):  

,2,1       ,0),...,(

;,...,1      ),(      2,1,                                              

1 iqxxf

mjkiki

x

f

q

q

q

p

q

p
qp

x

x

x

w

x

w
xw

ii

m

ii

i

j

i

i

k

ki

i

i

j

k

j

k

j

j

i

j

ji

jj

                   (9.14) 

де  ,,...,1   ,2,1    ,    ,2,1   , mjk
x

x
k

q

q
i

j

k

j

i

k

 – передбачені варіації дуополіста,  

2,1i ,   )( ki .  

Модель (9.13) називається дуополією Курно, якщо у (9.14) виконані 

умови : 

0     ,0
2

1

1

2

q

q

q

q
.                                                (9.15) 

Отже, у дуополії Курно кожна фірма вважає, що зміни обсягу її власного 

випуску не вплинуть на рішення конкурента.  

Рівновага Штакельберга. Модель Курно описує лише один з можливих 

способів формування економічної стратегії дуополістів. Причому початкова 

гіпотеза (9.15) щодо передбачуваних варіацій, за якою будується рівновага 

Курно, виявилася, по суті, не відповідною реальності, оскільки не витримує 

випробування часом. Розглянемо модель дуополії Штакельберга.  

Фірму 1 (2) називатимемо дуополістом Курно, якщо для них виконуються 

умови (9.15). 

Далі фірму 1 (2) називатимемо S-стратегом, якщо вона вважає, що фірма 

2 (1) поводитиметься як дуополіст Курно, тобто , що вона визначатиме свій 

випуск, користуючись кривою реакції  ))()...(( 2112 qqqq .   

http://www.csu.ac.ru/~rusear/ME_Ruda/Chapter8/par8_2.html#%288.2.3.%29
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Модель (9.13) називається дуополією Штакельберга, якщо одна або 

обидві фірми є S-стратегами.  

Трійка ),,( 21 qqp , де ),( 21 qq  – розв’язок задачі (9.13) за умов дуополії  

Штакельберга, )( p  – відповідна цим випускам (через систему (9.13)) ціна 

товару, називається рівновагою Штакельберга.  

Моделі Курно та Штакельберга є альтернативними ілюстраціями 

олігополістичної поведінки. Те, яка модель доцільніша, залежить від галузі. Для 

галузі, яка об’єднує приблизно однакові за розміром фірми, жодна з яких не 

користується значною оперативною перевагою чи становищем лідера, 

найдоцільнішою є модель Курно. 3 іншого боку, у деяких галузях домінує 

велика фірма, яка, як правило, є  лідером у впровадженні нових товарів чи 

встановленні цін; прикладом цього є ринок комп’ютерів з лідером-компанією 

«ІВМ».  Тоді реалістичнішою буде модель Штакельберга. 

Рівновага Неша. У розглянутих моделях свої економічні рішення щодо 

обсягів випуску дуополісти приймають лише на підставі інформації (гіпотези) 

про обсяги випуску конкурента. З урахуванням обмеженості такого підходу, 

все-таки слід розуміти, що, по-перше, завжди можна узагальнити ці підходи на 

підставі різноманітної інформації, по-друге, обсяг випуску партнера для 

конкуруючих фірм є основним і визначальним орієнтиром для ухвалення 

рішення дуополістами.  

Узагальнюючи економічні рішення, що аналізувалися в дуополіях Курно і 

Штакельберга, можна сказати, що у кожної фірми є два варіанти поведінки: або 

діяти як дуополіст Курно, або діяти як дуополіст Штакельберга (тобто бути S-

стратегом).  

Економічне рішення i-ї фірми, що характеризує її як дуополіста Курно, 

називатимемо її K-стратегією і позначатимемо iK . Аналогічно, економічне 

рішення i-ї фірми, що характеризує її як дуополіста Штакельберга, 

називатимемо її  S-стратегією і позначатимемо iS .  
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Отже, у кожного дуополіста є дві стратегії і тому може бути реалізована 

одна з чотирьох ситуацій: ),( 21 KK , ),( 21 SK , ),( 21 KS , ),( 21 SS .  Розмістимо 

відповідні цим ситуаціям обсяги випусків фірми 1 і фірми 2 в таблицю (табл. 

9.3).   

Таблиця 9.3 

                      Стратегії  

                      фірми 2                                                                                                                 
Стратегії  

фірми 1 

2K  2S  

1K  ),( 21 qq  )€€,€€( 21 qq  

2S  )€,€( 21 qq  )~,~( 21 qq  

 

У таблиці 9.3  ),( 21 qq  – рівновага Курно,  )€,€( 21 qq  – 1-ша рівновага 

Штакельберга,  )€€,€€( 21 qq  – 2-га рівновага  Штакельберга,  )~,~( 21 qq  – нерівновага  

Штакельберга.  

Матрицю  

)~,~()€,€(

)€€,€€(),(
2121

2121

qqqq

qqqq
Q                                              (9.17) 

можна розглядати як математичну модель ухвалення рішення з двома 

учасниками, що мають кожен тільки дві стратегії. Кожній із чотирьох ситуацій 

відповідає одна з пар випусків  ),( 21 qq . Наприклад, якщо перший учасник 

вибрав стратегію 1S  , а другий – стратегію  2K , то в ситуації, що створилася  

),( 21 KS ,  випуск першого учасника рівний  1€q , а другого – 2€q  .  Кожен учасник 

вибирає свою стратегію для отримання якомога більшого випуску.  

 

Хід роботи 

Приклад 9.1 У моделі Курно гадані варіації дорівнюють нулю. Кожен з 

дуаполістів уважає,  що зміни в його власному випуску продукції не вплинуть 

http://www.csu.ac.ru/~rusear/ME_Ruda/Chapter8/par8_4.html#pic8.8.
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на конкурента, тобто  обсяг випуску конкурента постійний. Пара обсягів 

випуску  у1 і  у2 – розв’язання системи (рівноваги Курно). 

0

0

2

2

1

1

y

п

y

п

;          

0

0

2

1

1

2

y

y

y

y

 

b

bybya
y

2

2 21
1  – крива реалізації першої фірми.  

Визначимо оптимальний обсяг випуску фірми № 1 залежно від обсягу 

випуску конкурента.  

b

byca
y

2

1
2 – крива реалізації другої фірми,  

b

ca

b

b

byca
bca

y
32

2

1

1 ,           
b

ca
yy

3
12 , 

.       ;      ;     ;
1

        ;
1

,,1

ffcff pyF
F

Fa
p

bF

ca
y

Ff

 

Графічно така рівновага визначається кривими реакції.  

Основною передумовою моделі Курно є постійність обсягу випуску 

конкурента. Це розумно у разі, якщо:  

 фірми вибирають обсяг випуску один раз і згодом його не змінюють; 

 обсяг випуску відповідає рівновазі Курно – у конкурентів немає резону їх 

змінювати. 

У моделі Штакельберга допускається ненульова гадана варіація. Нехай 

перша фірма припускає, що друга фірма реагуватиме відповідно кривій реакції 

Курно. 

b

byca
y

2

1

2 .  

 

З урахуванням цього  обчислимо гадану варіацію: 
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отже, у1 і у2 – рівновага Штакельберга для фірми № 1. 
 

У моделі договірного рішення домовляються з метою максимізації 
прибутку. 

21+ПП=П , 
 

0c=П=a-by-by- , 

 

b

ca
yy

b

ca
y

4
     ;

2
21 .  

Результат  Курно  значно вигідніший для фірм, ніж ідеальна конкуренція, 

але не так вигідний, як результат договірних операцій (наприклад організація 

картеля). 

 
Розв’язання. 

Дано:    yP 2320 ,     dycC ii ,      21     80c   0 +y y = y;; d  

Модель Курно 

,5.060
4

2240

,5.060
4

2240
22:280320

,0    ,80    ,2    ,320

,2320

1
2

2

2
2

21

y
y

y

y
y

yy

dcba

yP
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Завдання. За даними щодо економічного стану підприємств дуополії 

знайти рівноважну точку моделі Курно.   

Варіанти вихідних даних до лабораторної роботи № 9 

Варіант a b c d P Ci Y1 Y2 Y 

1 150 10 70 0 260-2y 2cyi-d 
b

ca

3
 

b

ca

5
 21 yy  

2 170 12 45 5 170-y 3cyi+d 
b

ca

2
 

b

ca

2
 212 yy  

3 150 15 30 7 70+2y cyi-d 
b

ca 2
 

b

ca 2
 21 2yy  

4 100 25 35 9 180-3y 5cyi+2d 
b

ca

2

32
 

b

ca

2

32
 212 yy  

5 350 5 47 4 200+4y 2dyi-c 
b

ca3
 

b

ca

2

3
 21 yy  

6 90 7 36 7 45-2y 3dyi+2c 
b

ca

3

2
 

b

ca

3

2
 21 22 yy  

7 230 12 78 10 105+y 5dyi+3c 
b

ca

7

42
 

b

ca

2

32
 21 3yy  

8 400 21 90 16 150-3y 7dyi-5c 
b

ca

5

3
 

b

ca

4

3
 21 32 yy  

9 270 17 100 20 130+y 
12dyi+4

c b

ca

4

23
 

b

ca

2

53
 21 2yy  

10 300 12 130 20 150+2y 4dyi-5c 
b

ca

3

56
 

b

ca

3

56
 21 yy  

Рисунок 9.3  – Графічне визначення рівноваги за моделлю Курно 
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Контрольні питання 

1. Як ви розумієте порушення умов вільної конкуренції? 

2. Що таке монополія? 

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?  

Література: [1 – 3, 9, 11]. 
 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ  

 

1. Предмет, основні цілі і задачі математичної економіки.  

2. Як ви розумієте математичне моделювання економічних систем і 

явищ? 

3. Етапи проведення математичних досліджень в економіці.  

4. Приклади складання математичних моделей.  

5. Термінологія та математичний апарат, що використовуються в 

економічних дослідженнях. 

6. Види і приклади економічних  оптимізації та управління.  

7. Поняття оптимальної поведінки і його формалізація в економіко-

математичних моделях. 
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8. Формалізація переваги споживача під час вибору товарів.   

9. Функція корисності як критерій оцінювання товарів.  

10. Граничний аналіз і поняття еластичності в теорії 

споживання.Оптимізаційна модель  споживчого вибору. 

11. Функція попиту та її властивості. Аналіз впливу доходу і цін на попит.  

12. Рівняння  Слуцького. 

13. Основні елементи моделі виробництва.  

14. Простір витрат і виробнича функція.  

15. Граничний аналіз і еластичність в теорії виробництва.  

16. Конструювання і оцінювання виробничих функцій.  

17. Математичні моделі завдання фірми.  

18. Рішення задачі фірми. Геометрична ілюстрація.  

19. Аналіз впливу цін на обсяги витрат і випуску. Основне рівняння 

фірми. 

20. Планування випуску на рівні галузей.  Модель Леонтьєва «Витрати – 

випуск».  

21. Умови продуктивності в моделі Леонтьєва.  

22. Матриці непрямих і повних витрат в моделі Леонтьєва.  

23. Граф продуктивної матриці і графи непрямих витрат.  

24. Приведення матриці прямих витрат до верхньо-трикутного вигляду з 

нулями по головній діагоналі.  

25. Двоїста модель Леонтьева.  

26. Модель економіки Неймана. Існування темпів зростання в моделі 

Неймана.  

27. Магістральні траєкторії в лінійних моделях економіки. 

28. Технологічні множини. Аксіоми технологічних множин.  

29. Ефективні та прибуткові технології. Ефективні та прибуткові 

траєкторії.  

30. Опис виробництва за допомогою технологічної множини.   

31. Теорія домашнього господарства.  
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32. Модель переваг споживача.  

33. Модель економічного добробуту. 

34. Економічна рівновага.  

35. Ринковий попит і ринкова пропозиція.  

36. Умови досконалої конкуренції.  

37. Опис загальної моделі Вальраса.  

38. Модель Ерроу–Дебре.  

39. Існування конкурентної рівноваги. 

40. Модель регулювання цін і стійкість конкурентної рівноваги. 

41. Моделювання ціноутворення в монополії.  

42. Математична модель олігополії.  

43. Аналіз дуополії Курно.   

44. Короткий аналіз інших видів дуополії. 
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