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ВСТУП 

 
 

Мета і завдання розрахункової роботи: навчити студентів самостійно 

розв’язувати прикладні задачі з навчального курсу «Математична економіка», 

визначати, де і як можна застосовувати теоретичні знання для побудови 

моделей економічних процесів, створити базу для застосування математичних 

моделей у межах навчальних курсів з програмування та під час виконання 

кваліфікаційних робіт. 

Розрахункова робота студентів забезпечується методичними розробками, 

які є у бібліотеці КрНУ імені Михайла Остроградського. Також студент може 

користуватися конспектами лекцій і практичних занять викладача. 

Кожна тема містить практичні завдання, що  виносяться на самостійне 

опрацювання; питання для самоперевірки; перелік літератури із зазначенням 

сторінок, де можна знайти відповіді на питання. Студент повинен знайти 

літературу, вивчити необхідні теми, а потім виконати запропоновані практичні 

завдання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основні поняття та засади математичної економіки; принципи 

побудови і особливості математичного моделювання в економіці; основні 

моделі математичної економіки і характеристики цих моделей; методи і 

результати якісного дослідження сучасних моделей економіки; засоби 

обчислювальної математики і можливості застосування  ЕОМ у моделях 

математичної економіки; 

уміти: за описом предметної області будувати математичні моделі 

економічних явищ;  досліджувати задачі математичної економіки аналітичними 

методами і за допомогою ЕОМ; довести розробку економіко-математичних 

моделей за допомогою стандартного або самостійно розробленого програмного 

забезпечення для ЕОМ до конкретних змістовно значущих результатів і 

практичних рекомендацій.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

 
№ 

пор. 

 

Т е м а 

Денна форма 
навчання 

К-сть 

год. 
(лекц) 

К-сть 

год. 
СРС 

1 2 3 4 

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 

та оцінювання виробничих функцій 
2 9 

5 Математичні моделі завдання фірми 2 10 

6 Планування випуску на рівні галузей. Модель Леонтьєва 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 ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ 

РОБОТИ 

 
Тема 1  Предмет, основні цілі та завдання математичної економіки 

1. Предмет, основні цілі та завдання математичної економіки. 

2. Математичне моделювання економічних систем і явищ. 
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3. Методи, що використовуються в моделюванні економіки.  

4. Методика і етапи проведення математичних досліджень в економіці. 

5. Приклади  складання математичних моделей. 

Завдання для виконання 

1. Нехай певний економічний регіон виробляє кілька (n) видів продуктів 

виключно своїми силами і тільки для населення цього регіону. Припускається, 

що технологічний процес відпрацьований, а попит населення на ці товари 

вивчений. Потрібно визначити річний обсяг випуску продуктів з урахуванням 

того, що цей обсяг має забезпечити як кінцеве, так і виробниче споживання. 

2. Нафтопереробний завод має в своєму розпорядженні два сорти 

нафти: сорт А в кількості 10 одиниць, сорт В – 15 одиниць. Під час переробки з 

нафти виходять два матеріали: бензин (позначимо Б) і мазут (М). Є три 

варіанти технологічного процесу переробки: 

I: 1од. А + 2 од. В дає 3 од. Б + 2 од. М; 

II: 2 од. А + 1 од. В дає 1 од. Б + 5 од. М; 

III: 2 од. А + 2 од. В дає 1 од. Б + 2 од. М. 

Ціна бензину – 10 дол. за одиницю, мазуту – 1 дол. за одиницю. 

Потрібно визначити найбільш вигідне поєднання технологічних процесів 

переробки наявної кількості нафти. 

3. Інвестору потрібно визначити найкращий набір з акцій, облігацій та 

інших цінних паперів для придбання їх на певну суму з метою отримання 

певного прибутку з мінімальним ризиком для себе. Прибуток на кожен долар, 

вкладений у цінний папір j-го виду, характеризується двома показниками: 

очікуваним прибутком і фактичним прибутком. Для інвестора бажано, щоб 

очікуваний прибуток на один долар вкладень був для всього набору цінних 

паперів не меншим за задану величину b. 

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

 
 

 
 



 

7 

 

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. 

Завдання для виконання 

1. Функція корисності споживача U(х, Y) = ХY. Бюджетне обмеження 

задано рівнянням 4Х + 10Y = 40. Покажіть на графіку бюджетну лінію і криві 

байдужості. Знайдіть точку рівноваги споживача. Як зміниться вибір споживача 

з  підвищенням ціни товару Y до 10? 

2. Споживач купує 4 одиниці блага Х і 8 одиниць блага Y, маючи доход 

220 грн. Визначте ціни товарів Х і Y, якщо відомо, що гранична норма заміни 

товару Y на товар X (MRSхy) дорівнює 3. 

3. Зобразіть криві байдужості для споживача, який споживає кожну з 

таких пар товарів за таких умов: 

а) яблучний та апельсиновий сік приносять однакове задоволення; 

б) він полюбляє цукерки, але байдужий до цигарок;  

в) йому завжди потрібні і хліб і сало; 

г) шоколад для нього смачний, а кава шкодить здоров’ю. 

4. Визначити, який набір товарів вибере споживач, що має доход в        

300 грош. од., якщо його функція корисності 3
321321 ,, xxxxxxU , а ціни 

товарів   од.т./од. гр.  21p ,   од.т./од. гр.  42p ,   од.т./од. гр.  13p  

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]. 
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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.  

Завдання для виконання 

1. Що трапиться з ціною на двері, якщо підвищаться ціни на вікна?  

Підвищення ціни на вікна викличе зростання обсягу пропозиції вікон. 

Двері та вікна є прикладом технологічно взаємопов’язаних товарів, тобто для 

фірми, яка має деревообробне обладнання, двері та вікна будуть своєрідними 

замінниками: не можна одночасно використовувати одні і ті самі верстати і для 

виробництва дверей і для виробництва вікон. Тому збільшення обсягів 

пропозиції вікон викличе зменшення виробництва дверей, отже, крива 

пропозиції дверей зсунеться вліво–вгору. За незмінного попиту на двері це 

спричинить підвищення рівноважної ціни. 

 
 
2. На ринку свіжих огірків 20 грудня ринковий попит описувався 

рівнянням  QD = 400 – 10Р.  Цього дня були зафіксовані такі ціни та обсяги 

продаж: ціна – 10 грн за 1 кг, обсяги продаж – 300 кг. 28 грудня рівноважна 

ціна становила 20 грн за 1 кг, а обсяги продажу – 500 кг. 

Визначте: 

а) який чинник вплинув на зміну стану рівноваги, якщо ціни на ресурси і 

технологія виробництва огірків не змінилися; 

б)  яким  рівнянням  описується  ринковий  попит  на огірки 28 грудня; 
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в) запишіть рівняння, яке описує ринкову пропозицію, якщо відомо, що 

функція пропозиції є лінійною.   

3. Крива попиту на хліб задана рівнянням: Р = 500 – 20QD,    де QD  – 

обсяг попиту на місяць (тис. кг); Р –  ціна (за 1 кг). Крива пропозиції хліба 

задана рівнянням Р = 20+10QS, де QS  – місячний обсяг пропозиції.  

Визначте: 

а) рівноважні ціну  Р і обсяг Q; 

б) якщо припустити, що для підтримки населення уряд уводить  межу 

ціни (максимальну ціну) на рівні 120  коп. за 1 кг,  яка ситуація виникне на 

ринку хліба?  Відповідь проілюструвати графічно; 

в) який обсяг дотацій потрібен виробникам, щоб вони задовольнили 

ринковий попит за ціни 120 коп?   Чому дорівнюють чисті втрати суспільства? 

4. Нехай функція корисності має вигляд  321

321

aaa
xxxU , 

бюджетне обмеження 

0332211 Mxpxpxp  

Визначити функції попиту  на товари 
321 ,, xxx .  

5. Нехай функція корисності споживача має вигляд: max21 xxU .  

Вартість товарів відповідно 10 і 2, а дохід споживача – 60. У припущенні 

11a , 12a , 03a , отримати попит даного споживача на ці товари.  У 

припущенні, що ціна другого товару 2p  змінилася з 2 на 7,  визначити розмір 

необхідної компенсації.  

6. Нехай функція корисності має вигляд  21 xxU ,  ціна 1p   

збільшилася в z  раз  )1(z . Споживач при цьому отримує необхідну 

компенсацію.  Визначити нові обсяги попиту 
н
1x   та 

н
2x   на товари. 

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] 
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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. 

Завдання для виконання 

№ п/п Y K L 

1 100 100 100 

2 101 107 104.8 

3 112 114 110 

4 133 122 117.2 

5 134 131 121.9 

6 122 138 115.6 

7 143 149 125 

8 152 163 134.2 

9 151 176 139.9 

10 126 185 123.2 

11 155 198 142.7 

12 159 208 147 

13 153 216 148.1 

14 177 226 155 

15 184 236 156.2 

16 169 244 152.2 

17 189 266 155.8 

18 225 298 183 

19 227 335 197.5 

20 223 366 201.1 

21 218 387 195.9 

22 231 407 194.4 

23 179 417 146.4 

24 240 431 160.5 

 

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
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Припустимо, що необхідно оцінити роботу деякої галузі, якщо відомий 

обсяг виробництва галузі Y, витрати трудових ресурсів L і обсяг 

використовуваного капіталу K . Визначити модель залежності обсягу 

виробництва від праці й капіталу у вигляді виробничої функції  Кобба–Дугласа.  

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. 

Завдання для виконання 

1. Функція загальних витрат підприємства має вигляд: 

ТС = 100 + 20Q + Q2,  

Визначте вираз для постійних, змінних, граничних, середніх загальних, 

середніх постійних і середніх змінних витрат як функції від Q. 

За якого значення Q середні загальні витрати досягають мінімуму? 

2. Університет збирається забезпечити свій навчально-методичний 

відділ сучасною технікою для тиражування друкованих матеріалів, узявши для 

цього напрокат новий потужний ксерокс для копіювання методичних вказівок. 

Одна з моделей (фірми «Хеrох») коштуватиме 1000 грн орендної плати на 

місяць плюс 15 коп за кожний екземпляр. Інша модель (фірми «Саnоn») 

коштуватиме 2000 грн місячної орендної плати за прокат плюс 10 коп. за одну 

копію. Навчально-методичний відділ робить близько 16 тис. копій за місяць. 

Яку машину університет візьме напрокат? 

Якою є найменша кількість копій за місяць, для виготовлення якої бажано 

взяти напрокат потужнішу модель? 
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3. Випуск однопродуктової фірми задається виробничою функцією 

Кобба–Дугласса: 

31323, LKLKFX . 

На оренду фондів і оплату праці виділено 150 од. , вартість оренди 

одиниці фондів 5kW  од., ставка заробітної плати 10LW  од. / люд.; 

ціна одиниці продукції  p=5 од.  

Визначити максимальний випуск X* двома способами: по завданню на 

максимум прибутку  й по завданню на максимум випуску із заданим обсягом 

витрат.  

Розв’язання проілюструвати графічно, побудувавши ізокости (лінії  

постійних витрат) для  С = 50, 100, 150  та   ізокванти (лінії постійних випусків) 

для  Х = 25,2;    X*.  

Визначити граничну норму заміни одного зайнятого робітника фондами в 

оптимальній точці. 

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. Метод  «Затрати–випуск». 

4. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу. 

5. Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат. 

6. Умови продуктивності у моделі Леонтьєва. 

7. Матриці непрямих і повних витрат у моделі Леонтьєва. 

8. Властивості залежності валу від матриці прямих витрат і чистого 

продукту. 

9. Граф продуктивної матриці та графи непрямих витрат. Приведення 

матриці прямих витрат до верхньотрикутного вигляду з нулями по головній 

діагоналі. Власні вектори продуктивної матриці.  

http://fingal.com.ua/content/view/909/39/1/2/#13880
http://fingal.com.ua/content/view/910/39/1/1/#1246
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10.  Двоїста модель Леонтьєва. 

11. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників. 

Завдання для виконання 

1. Маємо такі  дані  про економічну систему, що  складається  з  трьох 

економічних об’єктів: 1P  – промисловість, 2P  – сільське  господарство,  3P  –  

транспорт: 

 

Галузі 1P  2P  3P  ∑ V X 

1P  20 50   200 300 

2P  10 0 40   500 

3P  0    240  

∑    310   

V  390     

X       

 
Потрібно: 

 завершити складання балансу; 

 визначити  матрицю коефіцієнтів прямих витрат, повних витрат, 

непрямих витрат; 

 обчислити валові випуски 1-ї  і 2-ї галузей і кінцевий продукт 3-ї  

галузі на планований період за умови збільшення кінцевого продукту перших 

двох галузей на 3 %, залишивши без зміни обсяг валового продукту 3-ї галузі. 

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

 
 

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. 

http://fingal.com.ua/content/view/910/39/1/3/#16384
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Завдання для виконання 

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 – ціна 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  95p  

3 75p  74 p  p2  p210  73p  p412  

4 97 p  85p  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  95p  p11  p35  514 p  p59  

10 176 p  74 p  p9  p310  38p  p215  

  

Потрібно визначити ціну рівноваги та обсяг угоди кожного з учасників 

торгівлі. 

2. На ринку мобільних телефонів установилася рівновага за  p 

од. та 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?  

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. 

Визначити рівноважну ціну тортів. Якою буде ціна у кожний день тижня, якщо 

в неділю на ринку була рівноважна ціна, а в понеділок попит знизився 

настільки, що за кожним значенням ціни купували на 10 тортів менше?  

Якою буде рівноважна ціна за зниження попиту? 

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

Завдання для виконання 

За даними таблиці розрахувати траєкторії зміни ціни, попиту та 

пропозиції та побудувати графік руху ціни до рівноважного стану: 

 

№ 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 

 

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. 

Завдання для виконання 

1. За заданими в таблиці 9.1 значеннями: а, b, d, f, використовуючи 

табличний редактор Excel, обчислити  залежність )(1 rFY G
.  Значення r задати 

в межах від 0 до 1,0 з кроком 05,0r . 
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Таблиця 9.1 

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 

 

2. На ринку з функцією попиту PQD 5300  діє монополія з функцією 

витрат 23.020300 QQTC .  Визначити прибуток монополії.  

3. На ринку діють дві фірми.  Функція витрат першої фірми складає 

11 2)( qqTC , функція витрат другої фірми складає 
2

22 )( qqTC .  Зворотна 

функція ринкового попиту складає QQP 4250)( ,  де  21 qqQ . 

Визначити обсяги випуску фірм за рівновагою Курно, що максимізує їх 

прибутки. Якою в цьому випадку буде ринкова ціна? Який прибуток отримає 

кожна фірма? Визначити параметри ринкової рівноваги за Штакельбергом. 

Який прибуток отримає кожна фірма в цьому випадку? Якою буде встановлена 

ціна у випадку картельної змови? 
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