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Мета і завдання курсу


Мікроекономіка є частиною загальної економічної теорії, курс якої є обов’язковим для отримання вищої освіти з економічних спеціальностей.
Мета дисципліни полягає у вивченні закономірностей поведінки економічних суб’єктів, дослідженні механізму прийняття рішень окремими мікросистемами, а також усвідомленні економічних взаємозв’язків між домогосподарствами та фірмами,  суспільством та фірмами в ринкових умовах.
Завданням мікроекономіки як навчальної дисципліни є формування у студентів знань: про основні елементи ринкового механізму, їх взаємозв’язок та взаємодію,  основні інструментарії мікроекономіки; про механізм прийняття економічних рішень окремими господарюючими суб’єктами, здійснення ними тих або інших виборів при обмеженості ресурсів та наявності альтернативних можливостей; про основні фактори, що впливають на формування ринкової ситуації і обумовлюють економічну поведінку господаоюючих суб’єктів та зміни в ній; про основні закономірності, правила поведінки господарюючих суб’єктів в ринковому середовищі.
 Курс є необхідним для підготовки фахівців у галузі управління фірмою, аналізу діяльності фірми на ринку, а також маркетингової політики.















2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми
Кількість годин

Лекції
Семінари
Самостійна робота
Всього
Предмет, методи та методологія мікроекономіки


10
10
Основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції. Часткова ринкова рівновага
2
2
8
12
Модель поведінки споживача
2
1
7
10
Попит домогосподарства
2
1
7
10
Теорія виробництва
2
1
7
10
Теорія затрат виробництва
2
1
7
10
Ринок досконалої конкуренції
2
1
7
10
Ринок чистої монополії
2
1
7
10
Ринок  монополістичної конкуренції
2

8
10
Ринок олігополії
2

10
12
Ринок ресурсів
4

18
22
Загальна ринкова рівновага та добробут
2

10
12
Зовнішні ефекти і суспільні блага
2

10
12
ВСЬОГО
26
8
116
150








3. ПРОГРАМА КУРСУ

Предмет, методи та методологія мікроекономіки
Предмет дослідження мікроекономічної теорії. Основні господарські суб’єкти. Економічні блага. Фактори виробництва. Рідкість ресурсів і проблема вибору. Ринок. 
Особливості методології мікроекономіки. Еволюція основних концепцій мікроекономічного аналізу. Економіка як система. Статичний і динамічний аналіз.
Моделювання. Розв’язок моделі. Оптимізаційні та рівноважні моделі.
Основні поняття та інструментарій мікроекономічного аналізу. Модель кругообігу товарів і доходів.

Основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції
Попит. Величина попиту. Закон попиту. Крива попиту. Фактори, що впливають на попит. Зміни у попиті та величині попиту. Індивідуальний та ринковий попит. 
Пропозиція. Величина пропозиції. Крива пропозиції. Фактори, що впливають на пропозицію. Зміни у пропозиції та величині пропозиції.
Індивідуальна та ринкова пропозиція на ринку досконалої конкуренції у короткостроковому періоді. Еластичність пропозиції.

Часткова ринкова рівновага
Взаємодія попиту та пропозиції на ринку. Ринкова рівновага. Ціна рівноваги та рівноважний обсяг. Вплив змін у попиті та пропозиції на стан рівноваги, рівноважні ціни та обсяги. Дефіцит та надлишки. Надлишок споживача та виробника.
Види ринкової рівноваги. Єдність та стабільність ринкової рівноваги.
Головні підходи до встановлення рівноваги. Модель Вальраса. Модель Маршалла. Павутиноподібна модель. Вибухова, згасаюча та рівномірна рівновага.
Вплив держави на рівновагу на ринку. Регулюючі та фіксовані ціни. Податки та дотації. Втрати споживача та виробника при впровадженні податків.

Модель поведінки споживача
Головні припущення мікроекономічної моделі домогосподарства.
Кардиналістська концепція корисності. Корисність. Гранична корисність. Функція корисності. Перший закон Госсена.
Ординалістська концепція корисності. Аксиоми ординалістської концепції: повнота рефлексивність, транзитивність, ненасичення, неперервність, строга випуклість. Криві байдужості. Гранична норма заміщення.
Бюджетне обмеження. Фактори, що впливають на бюджетну пряму. Державне регулювання, податки, раціонування споживання.
Оптимум споживача: кардиналістський та ординалістський підхід. Другий закон Госсена.
Попит домогосподарства
Зміна споживання при зміні доходу. Крива “доход-споживання”. Суперіорні та інферіорні блага. Криві Енгеля. Криві Енгеля в сучасній інтерпретації. 
Зміни у споживанні при зміні цін. Визначення кривої попиту. 
Еластичність попиту  по доходу та по ціні. Перехресна еластичність.
Ефект доходу і ефект заміни: концепції Хікса та Слуцького.

Теорія Виробництва
Виробничий процес та його компоненти. Технічно ефективний план виробництва. Виробнича функція. Види виробничих функцій: класична, неокласична, лінійно-обмежена, з постійною еластичністю заміни.
Виробнича функція при зміні одного фактору виробництва. Загальна, середня та гранична продуктивність. Криві середнього та граничного продукту, їх співвідношення. Еластичність випуску по змінному фактору. Стадії виробництва.
Виробнича функція при зміні двох факторів. Ізокванта. Карта ізоквант. Гранична норма технічної заміни, графічна інтерпретація. Види ізоквант.
Віддача від масштабу виробництва. Типи віддачи від масштабу. Однорідність та неоднорідність виробничої функції. Еластичність випуску від масштабу. Ізакліналь.
теорія витрат виробництва
Витрати. Види витрат. Явні та неявні, внутрішні та зовнішні витрати.
Функція витрат. Ізокоста та фактори, що на неї впливають.
Економічна ефективність та оптимальний вибір ресурсів. Лінія зростання.
Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Загальні, постійні, змінні витрати, їх графічний вигляд. Середні загальні, постійні, змінні витрати, граничні витрати. Криві витрат та їх співвідношення.
Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Конфігурація кривої загальних витрат у довгостроковому періоді. Середні та граничні витрати у довгостроковому періоді.
Взаємозв’язок витрат у короткостроковому та довгостроковому періоді.
Ефект віддачі від масштабу. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. Варіанти технологічного вибору фірми при розробці довгострокової стратегії розвитку.

ринок Досконалої конкуренції
Ознаки та умови досконалої конкуренції.
Цільова функція підприємства. Прибуток: економічний та бухгалтерський. Функція прибутку. Сукупний доход. Середній та граничний доход.
Умови максимізації прибутку. Оптимальний план виробництва згідно з правилом випуску та правилом витрат. Ізопрофіта.
Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.
Оптимальний план конкурентної фірми у короткостроковому періоді. Визначення обсягу випуску при зміні ціни. Умови отримання економічного прибутку.
Рівновага фірми та галузі у довгостроковому періоді. Прибуток конкурентної фірми у довгостроковому періоді.

ринок Чистої монополії
Монополія: суть, ознаки, причини монополізації. 
Ринковий попит на продукцію фірми-монополіста та граничний доход. Функція граничного доходу при лінійній функції попиту.
Оптимальний план випуску фірми-монополіста. Перша умова максимізації прибутку. Точка Курно. Визначення ціни.  Прибуток монополіста.
Особливості пропозиції на ринку чистої монополії.
Монопольна влада та її показники. Аналіз коефіцієнтів концентрації.
Цінова дискримінація та умови її проведення. Дискримінація першого, другого та третього ступеня. Оптимальний план виробництва фірми при проведенні цінової дискримінації.
Наслідки монополії. Харберовський трикутник, Х-неефективність. 

ринок Монополістичної конкуренції
Ознаки ринку монополістичної конкуренції. Умови вступу у галузь. Методи конкуренції. Диференціація продукції.
Дві криві попиту фірми на ринку монополістичної конкуренції. Мінімальна та максимальна функції попиту.
Рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції у короткостроковому та довгостроковому періоді.
Рівновага фірми при ціновій та неціновій конкуренції.

ринок Олігополії
Ринок олігополії: суть та ознаки. Теорія олігополії. Олігополістична взаємодія. Стратегічна поведінка фірм та теорія гри. Рівновага Неша. Види ігор з точки зору платіжної суми, попередньої домовленості. Цінові та кількісні моделі.Кооперовані та некооперовані ігри. Модель “дилема ув’язнених”.
Взаємна гра: моделі Курно, Бертрана, теорія ламаної кривої попиту.
Послідовна гра: модель Штакельберга, цінове лідерство.
Теорія змови. Картель.

Попит фірми на ресурси
Особливості ринку факторів виробництва.
Граничний доход від граничного продукту змінного фактору. Вартість граничного продукту змінного фактору.
Попит фірми на змінний фактор на ринку досконалої конкуренції продукту.
Попит монополіста на змінний фактор.
Пропозиція змінного фактору на ринку досконалої конкуренції ресурса.
Монопсонія на ринку змінного ресурсу.
Обсяг використання змінного фактору та його ціна в залежності від структури ринків благ та ресурсів.

Пропозиція ресурсів
Вподобання споживача при врахуванні вільного часу. Криві байдужості. Гранична норма заміни доходу вільним часом.
Бюджетне обмеження та фактори, що на нього впливають. Нетрудові доходи.
Оптимальний вибір споживача з врахуванням вільного часу.
Зміна оптимального плану при зміні ставки заробітної плати. Визначення ефекту доходу та ефекту заміни.
Пропозиція праці. Вплив нетрудових доходів на пропозицію праці.
Пропозиція капіталу. Міжчасові вподобання споживача. Криві байдужості. Гранична норма уподобань у часі.
Міжчасове бюджетне обмеження та фактори, що на нього впливають. 
Оптимальний план споживання у часі.
Вплив зміни процентної ставки на заощадження. Ефект доходу та ефект заміни. Приведена цінність майбутніх витрат та доходу. Внутрішня норма доходу. Норма дисконту.
Особливості ринку землі. Формування пропозиції землі. Крива пропозиції землі. Рента. Ціна землі. Капіталізована рента.

Загальна рівновага та добробут
Модель загальної ринкової рівноваги Вальраса.
Поняття оптимальності за Парето. Критерій Парето. 
Оптимальність в обміні приватних благ. Продуктова “коробка Еджворта”. Крива контрактів. Оптимальність у виробництві. Ефективність використання ресурсів. Перша та друга теореми економіки добробуту.
Функції суспільного добробуту. Утилітаристична функція добробуту (функція корисності Бентама). Функція суспільного добробуту Неша. Функція суспільного добробуту Роулза.
Критерії оцінки добробуту. Критерій Парето. Критерій Калдора-Хікса. 

зовнішні ефекти та суспільні блага
“Провали” ринку і їх причини. Пошук інформації, переговори, трансакційні витрати.
Зовнішні ефекти і оптимальність. Інтерналізація зовнішніх ефектів. Податок і субсидія Пігу. Теорема Коуза.
Суспільні блага і ефективність. Характеристики суспільних благ. Теорія суспільного вибору. Оптимальний обсяг виробництва суспільного блага. Проблеми безбілетника (зайця). Лоббізм, логроллінг, бюрократія.


4. ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції. Часткова ринкова рівновага (2 год.)
	Попит та фактори, що на нього впливають.

Пропозиція та її чинники.
Ринкова рівновага: види та механізм встановлення.
Павутиноподібна модель ринкової рівноваги.
Вплив держави на рівновагу на ринку.

Тема 2. Модель поведінки споживача (2 год.)
	Кардиналістська (кількісна) концепція корисності.

Ординалістська (порядкова) концепція корисності.
Бюджетне обмеження для споживача.
Оптимальний план споживання.

Тема 3. Попит домогосподарства (2 год.)
	Вплив доходу на попит домогосподарства. Криві Ангеля.

Вплив зміни ціни на попит домогосподарства. Криві індивідуального та ринкового попиту.
Еластичність попиту.
Ефект доходу та ефект заміщення.

Тема 4. Теорія виробництва (2 год.)
	Виробнича функція при зміні одного ресурсу виробництва.

Заміщення ресурсів виробництва.
Віддача від масштабу.

Тема 5. Теорія витрат виробництва (2 год.)
	Економічна ефективність та оптимальний вибір ресурсів.

Витрати виробництва у короткостроковому періоді.
Витрати виробництва у довгостроковому періоді.
Економія від масштабу та вибір оптимального розміру підприємства

Тема 6. Ринок досконалої конкуренції (2 год.)
	Оптимальний план виробництва фірми.

Індивідуальна та ринкова пропозиція фірми у короткостроковому періоді.
Умови рівноваги фірми та галузі у довгостроковому періоді

Тема 7.  Ринок чистої монополії 
Оптимальний план випуску фірми-монополіста.
Монопольна влада та її ознаки. Наслідки монополізації.
Цінова дискримінація
Тема 8.  Ринки монополістичної конкуренції та олігополії (4 год.)
	Рівновага на ринку монополістичної конкуренції.

Олігополія: моделі взаємної гри.
Моделі послідовної гри на ринку олігополії.
Модель картелю.

Тема 9. Ринки ресурсів (4 год.)
	Визначення обсягу використання змінного фактору та його ціни в залежності від структури ринку благ та факторів виробництва.

Оптимальний вибір споживача з урахуванням вільного часу.
Пропозиція праці.
Оптимальний план споживання у часі.
Індивідуальна та ринкова пропозиція заощаджень.
Пропозиція землі.

Тема 10.  Загальна ринкова рівновага та добробут (2 год.)
	Загальна ринкова рівновага в моделі без виробництва. 

Загальна ринкова рівновага в моделі з виробництвом. Закон Вальраса. 
Критерій  Парето. Оптимум за Парето.
Оптимальність в обміні благ. 
Оптимальність у виробництві.
Функції суспільного добробуту.

Тема 11.  Зовнішні ефекти та суспільні блага (2 год.)
	Відмови ринку. Монополія і порушення оптимальності.

Зовнішні ефекти і їх корекція.
Суспільні блага. Визначення оптимального обсягу суспільного блага. Теорія суспільного вибору.


5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Заняття 1. Основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції. Часткова ринкова рівновага

Попит та фактори, що на нього пливають. Закон попиту.
	Пропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції.
	Взаємодія попиту та пропозиції на ринку. Механізм встановлення ринкової рівноваги на ринку.
Вплив держави на рівновагу на ринку.

літературА: [1, с. 53-145], [2, с. 19-56], [4, с. 236-257], [5, с. 19-33].




Заняття 2. Модель поведінки споживача

	Кардиналістська концепція корисності .

Ординалістська концепція корисності.
	Оптимальний план споживання. 
плив доходу на попит домогосподарства. Криві Енгеля.
	Вплив зміни ціни на попит домогосподарства. Крива попиту.
	Еластичність попиту.

літературА: [1, с. 149-199], [2, с. 57-84], [4, с. 22-56], [5, с.34-94].

Заняття 3. Технологія та витрати виробництва

	Виробнича функція при зміні одного фактора виробництва.

Виробнича функція при зміні двох факторів виробництва. Ізокванта.
Економічна ефективність та оптимальний вибір ресурсів.
	Витрати виробництва у короткостроковому періоді.
Витрати виробництва у довгостроковому періоді.
	Ефект віддачі від масштабу та вибір оптимального розміру підприємства.

літературА: [1, с. 200-307], [2, с. 85-121], [4, с. 57-106], [5, с. 285-295].


Заняття 4. Поведінка фірми на ринках досконалої та недосконалої конкуренції 

Визначення оптимального обсягу випуску та ціни в умовах досконалої конкуренції та чистої монополії.
Індивідуальна та ринкова пропозиція фірми у короткостроковому періоді.
Умови рівноваги фірми та галузі у довгостроковому періоді.
Монопольна влада та її ознаки. Наслідки монополізації.
Цінова дискримінація.
	Рівновага на ринку монополістичної конкуренції.
	Моделі олігопольної поведінки фірм.


літературА: [1, с. 200-444], [2, с. 122-201], [4, с. 107-184], [5, с. 296-310].







6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Тема 1. Предмет, методи та методологія мікроекономіки

Контрольні та проблемні запитання
1.	У чому полягають основні відмінності в предметах дослідження макроекономіки та мікроекономіки?
2.	Які економічні школи справили найбільший вплив на формування сучасної методології мікроекономіки?

Теми рефератів
1.	Зв’язок мікроекономічної теорії з теорією фінансів (чи інших економічних наук).
2.	Моделювання в мікроекономічній теорії. 

Тема 2. Основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції. Часткова ринкова рівновага

Контрольні та проблемні запитання
1.	Яким є ефект субсидій на ринку з нескінченною еластичністю попиту; на ринку з нескінченною еластичністю пропозиції?
2.	Консервативний критик урядових програм висловив думку, що єдина річ, яку вміє робити уряд добре – це створення дефіциту та надлишків. Поясніть цю думку.
3.	Як зміниться рівноважна ціна та рівноважний обсяг на ринку картоплі при збільшенні ставки податку на прибуток виробника?

Задачі
1.	Функція попиту на товар має вигляд QD = 600 – 100Р, а функція пропозиції: QS = 150 + 50Р.
Держава встановила податок на одиницю товару для виробника на рівні 1,5 грн. Визначте, скільки втратять при цьому споживачі, а скільки виробники? Що буде, якщо держава встановить на цьому ринку фіксовану ціну на рівні 2 грн.?
2.	Надані      функція     попиту:    Qd = 40 + 2Р     та    функція   пропозиції: QS = 80 – 4Р. З’ясуйте чи є рівновага стабільною?
3.	На ринку працює 3 покупці та 3 продавці. Відомі функції пропозиції продавців:			q1s = 2P – 6,  q2s = 3P –15,  q3s = 5P
та функції попиту покупців: q1d = 12 – P, q2d = 16 – 4P,  q3d = 10 – 0,5P.
Визначте ціну рівноваги та обсяг угоди кожного учасника ринку.




Тема 3. Модель поведінки споживача

Контрольні та проблемні запитання
1. Проаналізувати, як буде визначатися оптимальний план споживання при незвичайних уподобаннях: а) блага є досконалими замінниками; б) блага є досконалими комплементи; в) криві байдужості мають злами; г) блага знаходяться у нейтральному зв’язку; д) має місце нестрога випуклість уподобань; е) мають місце ввігнуті уподобання.
2. Як вплине на бюджетне обмеження домогосподарства впровадження:
податку на обсяг споживання товару в розмірі Т? 
податку на вартість товару за ставкою t?
3. Якщо MUX – гранична корисність хліба, а MUМ – гранична корисність молока, PX – ціна батона хліба, а PМ – ціна пляшки молока, то яке з тверджень є вірним для раціонального споживача в стані рівноваги:
a)	MUX=MUМ; 
b)	MUX : MUМ = PX : PМ ;
c)	PX = PМ ;
d)	MUX : MUМ = PМ : PX .

Теми рефератів
1.	Корисність блага в економічному та фізіологічному розумінні.
2.	Формальна та неформальна раціональність споживача.

Задачі
1.	Ціна першого блага складає 10 грн., другого 5 грн., доход 200 грн. На скільки щонайменше має зрости дохід домогосподарства, щоб воно мало змогу реалізувати план споживання {8, 35}?
2.	Дохід домогосподарства складає 100 грн., ціна першого блага 20 грн., а другого 10 грн. Визначити бюджетне рівняння, дати його графічне зображення. Що відбудеться, якщо ціна другого блага зросте удвічі?
3.	Домогосподарство має функцію корисності U = Q1Q22  при доході 300 гр. Визначити оптимальний план споживання, якщо ціна першого блага дорівнює 5, другого 20.
4.	Надана таблиця загальної корисності індивіда, яку він отримує при споживанні яблук та бананів. 
Ціна бананів – 3 грн., ціна яблук – 2 грн. Зазвичай індивід купує 4 кг бананів та 2 кг яблук  і витрачає всі гроші, що призначені для купівлі яблук та бананів.
	Яку корисність отримує споживач від споживання даного блага?

Чи максимізує він корисність? Якщо ні, то визначте оптимальний план та порахуйте на скільки збільшиться задоволення споживача внаслідок його споживання.



Кількість, кг
Загальна корисність бананів, ютилей
Загальна корисність яблук, ютилей
1
21
20
2
39
38
3
54
54
4
66
68
5
75
80
6
81
90
7
84
98
8
85
104
	

Тема 4. Попит домогосподарства

Контрольні та проблемні запитання
	Якщо домогосподарство споживає лише два товари і завжди витрачає на них весь свій дохід, то чи можуть бути обидва ці товари товарами нижчої споживчої якості?

Яка залежність існує між ціновою еластичністю попиту та сукупною виручкою?

Проблеми для обговорення
1.	Поєднання вербального, алгебраїчного та графічного способів аналізу попиту споживача.
2.	Співвідношення ефектів доходу і заміщення для різних товарів.

Задачі 
	Функція попиту домогосподарства має вигляд Qd = 8 - p. Визначити цінову еластичність попиту при p = 2.

Припустимо, що цінова еластичність попиту населення на певний товар дорівнює 0,5, а еластичність попиту за доходом – 0,8. Як зміниться обсяг попиту на цей товар, якщо його ціна зменшиться на 10%, а доходи населення збільшаться на 5%? (Загальний рівень цін залишається без змін)
Визначити функцію попиту домогосподарства на перше благо, якщо його функція корисності має вигляд U = Q12 Q2, дохід 100 грн., а ціна другого блага 5 грн.
На ринку купляють товар 3 покупця, функції індивідуального попиту яких задані як:     Qd1 (P) = 20 – 10P, Qd2 (P) = 4 – 2P, Qd3 (P) = 12 – 2P
   Знайдіть функцію ринкового попиту та побудуйте її графік.
	Функція корисності споживача задана як U (QАQВ) = QАQВ. Ціна  блага А – 25 грн.,  ціна блага В – 30 грн., бюджет – 600 грн. Визначте:
	на скільки зміниться добробут споживача при збільшенні ціни на благо В до 40 грн.;

величину ефекту доходу та ефекту заміщення для обох благ після зміни ціни на благо В;
на скільки необхідно збільшити дохід споживача, щоб після зростання ціни його добробут залишився на тому ж рівні.

Тема 5. Теорія виробництва

Контрольні та проблемні запитання
1.	Чи може процес виробництва характеризуватися одночасно падінням граничного продукту змінного фактора та зростаючою віддачею від масштабу?
2.	Що означає досягнення при певному обсязі змінного фактора максимального значення середнього продукту?
3.	Припустимо, що Ви виробляєте та продаєте бутерброди, хот-доги, каву та картоплю-фрі у невеликому кіоску. 1) Скільки праці, капіталу та матеріалів Ви будете використовувати? 2) Якщо попит на картоплю- фрі зменшиться, що Ви можете зробити протягом короткострокового та довгострокового періоду? 3) Намалюйте карту ізоквант для виробництва хот-догів. Що означає рух уздовж ізокванти? 4) Покажіть на графіку залежність між виробництвом бутербродів та зайнятістю.

Задачі
	Надані деякі показники, що відображають зміну технічної результативності виробництва при заданому факторі L та обсягах фактора V2, що змінюються:


L
TPL
МРL
АРL
1


30
2

40

3
100


4

20

5


26
6
132



Заповніть таблицю. Дайте графічне зображення отриманих результатів. Визначте максимально припустимий обсяг фактора L при заданому обсязі фактора K.
	Надані наступні дані про обсяги використання факторів K, L та обсягу випуску Q:


K
L
Q
А
80
40
400
Б
120
60
800
В
240
120
1600
Г
360
180
1720

Визначте характер віддачі від масштабу при переході від способу виробництва А до способу Б, від Б до В, від В до Г. Намалюйте карту ізоквант.
	Для виробництва 40 одиниць продукції фірма використовує 20 одиниць фактора K та 60 одиниць фактора L. Яка буде гранична продуктивність  фактора L,  якщо  гранична продуктивність фактора K – 1,5 і ми маємо постійну віддачу від масштабу? 

Фірма працює за технологією, при якій рівняння ізокванти 8 од. продукції має вигляд: K = 64 / L2. Як тип віддачі від масштабу для цієї технології? Надайте графічну модель даного типу віддачі.

Тема 6. Теорія витрат виробництва

Контрольні та проблемні запитання
1.	Поясніть, чому крива граничних витрат перетинає криві середніх загальних та середніх змінних витрат у точці їх мінімуму?
2.	Поясніть, чому середні змінні витрати досягають свого мінімуму при меншому обсязі продукту, ніж середні загальні.
3.	При виробництві 20 тис. стільців у місяць граничні витрати зрівнялися із середніми змінними витратами. Як будуть змінюватися загальні середні витрати із збільшенням обсягу випуску?

Теми рефератів
1.	Обґрунтування оптимальних розмірів підприємств: мікроекономічний аспект.
2.	Динаміка витрат на виробництво продукції у коротко- та довгостроковому періодах і резерви їх зниження.

Задачі
1.	Заплановані витрати фірми дорівнюють 200 грош. од. Вона виробляє продукцію за технологією Q = L1/2 K1/2 при цінах на фактори виробництва rL= 2, rK= 4. При яких обсягах використання праці і капіталу випуск фірми буде максимальним?
2.	Надано наступні дані:

Обсяг продукції
(тони пшениці)
Земля
(га)
Праця
(працівники)
Плата за землю
(грн. за га)
Заробітна плата (грн. на робітника)
0
30
0
24
10
1
30
12
24
10
2
30
22
24
10
3
30
30
24
10
4
30
42
24
10
5
30
62
24
10
6
30
90
24
10
7
30
126
24
10

1) Обчисліть ТС, VС, FC, ATC, AVC, MC. Побудуйте графіки середніх та граничних витрат.
2) Припустимо, що ціна праці збільшилася вдвічі. Порахуйте нові значення AVC та МС, відобразіть їх графічно та порівняйте із попередніми.
	Фірма    працює   за   технологією,  що    має  виробничу   функцію   Q = K1/2L1/2. Ціна одиниці праці – 8 грн., ціна  капіталу – 16 грн. Визначте середню продуктивність праці при знаходженні фірми у стані рівноваги.

Фірма    працює   за   технологією,  що    має  виробничу   функцію   Q = K1/2L1/2. Ціна одиниці праці – 1 грн., ціна  капіталу – 4 грн. Яка кількість ресурсів необхідна для виробництва 400 од. продукції?
	Фірма працює за технологією, що має виробничу функцію Q = 2L1/2. Якими будуть середні витрати фірми при виробництві 100 од. продукції, якщо ціна одиниці праці – 10 грн.?


Тема 7. Ринок досконалої конкуренції

Контрольні та проблемні запитання
1.	Якщо фірма має збитки, чи може вона більш вигідно виробляти продукцію?
2.	Яка взаємозалежність ринкової ціни та витрат виробництва для всіх фірм на ринку досконалої конкуренції?
3.	Поясніть чому, незважаючи на нульовий економічний прибуток у довгостроковому періоді, фірми продовжують займатися виробництвом?

Теми рефератів
1.	Шляхи мінімізації витрат та максимізації обсягів випуску продукції.
2.	Наслідки державного регулювання ціноутворення для конкурентного підприємства, галузі.

Задачі
	Фірма має функцію витрат, що задана функцією С(q) = 50q2 + 5000. Яка крива пропозиції фірми?

У галузі працює 10 фірм, загальні витрати яких характеризуються функцією: С(q) = 8q – 4q2 + q3. Який загальний обсяг продукції будуть пропонувати фірми на ринок у довгостроковому періоді в умовах рівноваги?
Галузевий      попит     на     продукцію     характеризується    функцією   QD = 100 – 2Р. При існуючий технології та заданих цінах на фактори виробництва функція загальних витрат фірми, що виробляє цю продукцію С(q) = 6q – 4q2 + q3. Скільки фірм залишиться у галузі в умовах досконалої конкуренції у довгостроковому періоді?
	Фірма    працює на ринку досконалої конкуренції  за   технологією,  що    має  виробничу   функцію   Q = K1/2L1/2. Ціна одиниці праці – 1 грн., ціна  капіталу – 2 грн. Визначте оптимальний план виробництва та  відповідний  йому  прибуток  фірми,  якщо ринкова ціна продукції 4 грн., а обсяг капіталу фіксований і дорівнює 16.
Фірма працює за технологією, що має виробничу функцію Q = L1/2. Знайдіть функцію пропозиції та функцію рівного прибутку (ізопрофіти) для максимального прибутку, якщо  ціна  одиниці праці  2 грн., а ринкова ціна продукції  60 грн.

Тема 8.  Ринок чистої монополії

Контрольні та проблемні запитання
1.	Чи завжди фірма-монополіст буде мати прибуток?
2.	Чому не можна визначити криву пропозиції фірми-монополіста?
3.	Припустимо, що монополіст продає продукт двом групам споживачів, що мають криві попиту з постійною еластичністю E1, E2. Граничні витрати виробництва постійні та дорівнюють С. Яку ціну призначить монополіст кожній групі споживачів?

Теми рефератів
1.	Методи діагностування ринкової влади.
2.	Реакція монополії на встановлення цінових обмежень, податків і субсидій.

Задачі
	Виробництво стільців у місті монополізовано однією фірмою. Яку ціну призначить компанія, якщо її загальні витрати з виробництва стільців визначаються функцією С(Q) = 20Q, а еластичність попиту за ціною дорівнює 2?

На ринку чистої монополії попит заданий функцією QD = 84 – Р, а функція загальних витрат С(Q) = Q2. Визначте максимальний прибуток монополіста.
Фірма-монополіст може   продавати  продукцію на двох сегментах ринку із різною   еластичністю   попиту.  Функція  попиту   першого  сегменту Q1d = 160 – р1,   другого  Q2d = 160 – 2р2.  Функція   загальних    витрат С(Q) = 5 + 5Q + 0,25Q2. При яких цінах на кожному із сегментів монополіст отримає максимальний прибуток?
Кінотеатр відвідують дві категорії споживачів, функція ціна – збут яких задана як P(q1) = 60 – q1 /20,  P(q2) = 50 – q2 /20. Загальна кількість місць у кінотеатрі 1000. Визначте ціну та кількість людей для кожної категорії, що відвідають кінотеатр.
Фірма працює за технологією, що має виробничу функцію Q = 2L1/2. Знайдіть максимальний прибуток монополіста, якщо  ціна  одиниці праці  8 грн., а функція ринкового попиту задана як QD = 100 – 2P.

Тема 9.  Ринки  монополістичної конкуренції та олігополії

Контрольні та проблемні запитання
1.	Чи може фірма, що є лідером, отримувати в умовах рівноваги за Штакельбергом більш низький прибуток, ніж в умовах рівноваги за Курно?
2.	Чи виробляється фірмами на ринку олігополії ефективний обсяг випуску?
3.	Поясніть, чому рівновага на ринку монополістичної конкуренції призводить до зниження економічної ефективності порівняно з ринком досконалої конкуренції. Спробуйте виправдати монополістичну конкуренцію довівши, що вона сприяє збільшенню різноманітності продукції на ринку.

Теми рефератів
1.	Особливості конкурентної боротьби на олігопольному ринку гетерогенного блага.
2.	Позитивні та негативні наслідки реклами.
3.	Види цінового лідерства.

Задачі
	На ринку дуополії галузевий попит заданий функцією:

Р = 50 – 0,25Q.
Відомі функції загальних витрат двох виробників продукції:
СА (qА ) = 10 + 0,15qА2,	СВ (qВ ) = 25 + 10qВ. 
Визначити ціну рівноваги та обсяг пропозиції кожного з дуополістів, якщо вони поводять себе:
1) відповідно з умовами моделі дуополії Курно;
2) відповідно з умовами моделі Штакельберга;
3) як учасники картелю.
	У галузі функціонує 80 дрібних фірм з однаковими функціями витрат Сі(qі) = 2 + 8qі2, та ще одна велика фірма, що виступає у ролі лідера із функцією витрат Сл(qл) = 20 + 0,275qл2. Галузевий попит заданий функцією    QD = 256 – 3Р. Яка ціна визначиться на ринку і як буде поділений обсяг пропозиції між лідером та аутсайдерами?

На ринку працюють 2 фірми, що виробляють однорідну продукцію, функції витрат яких TC(q1) = 1/8q12,  TC(q2) = 1/2q2 2 .  Функція    ціна – збут   на    ринку   задана    як   P(Q) = 25 – 4/5Q. Якими будуть рівноважна ринкова ціна та обсяг випуску, а також ціна та обсяг випуску кожної фірми у моделі Бертрана?


Тема 10.  Ринки ресурсів

Контрольні та проблемні запитання
1.	Якщо “вільний час” є благом Гіффена, то який нахил буде мати крива пропозиції праці?
2.	Уявіть, що у добі 30 годин. Який вигляд буде мати бюджетне обмеження?
3.	Чи є вірним, що при інших рівних умовах фірма буде використовувати більший обсяг ресурсу, якщо товарний ринок є ринком недосконалої конкуренції, а ресурсний – досконалої?
4.	Як змінюється міжчасове бюджетне обмеження із зростанням процентної ставки?
5.	Чи можна вважати товари досконалими субститутами при дослідженні купівлі продуктів харчування у часі?
6.	Від яких факторів залежать заощадження та позички?

Теми рефератів
1.	Проблеми справедливого розподілу доходів у ракурсі ринку ресурсів.
2.	Формування цін на ресурси і грошові доходи домогосподарств.
3.	Поточна вартість активів при обґрунтуванні інвестиційних рішень.
4.	Визначення ціни кредиту у мікроекономіці.

Задачі
	Фірма є досконалим конкурентом на ринку благ та на ринку праці. При заданому обсязі капіталу її технологія характеризується виробничою функцією Q = 240L – 5L2. Який обсяг праці буде використовувати фірма при Р = 2, rL = 120?

Виробнича функція фірми у короткостроковому періоді
Q(L) = 1000L – 5L2, де L – обсяг праці. Фірма реалізує готову продукцію на конкурентному ринку за ціною 0,1 грн. за одиницю. На ринку праці фірма виступає монопсонією, причому функція пропозиції праці має вигляд: LS = 0,5w – 20. Знайдіть оптимальний обсяг використання праці фірмою та ціну праці, яку вони встановлюють.
	Домогосподарство має функцію корисності U = QН. Фонд часу складає 18 годин на добу. Рівень цін на благо 3 грн. Ставка заробітної плати – 3 грн. Визначте оптимальний план споживання.

Домогосподарство має функцію корисності U = QН2. Фонд часу складає 15 годин на добу. Рівень цін на благо 5 грн. Нетрудові доходи – 30 грн. на день. Знайдіть функцію пропозиції праці.
Виробнича функція фірми у короткостроковому періоді Q = 4L. Функція пропозиції праці має вигляд: LS = w – 2, а функція попиту на товар: QD = 16 -P. Знайдіть оптимальний обсяг використання праці фірмою та ціну праці, обсяг товару та його ціну за умови:
	ринок товару та ринок праці є досконало конкурентними;

фірма є монополістом, а ринок праці – досконало конкурентний;
фірма продає товар на досконало конкурентному ринку, а ринок праці – монополія;
монополії на ринку праці та ринку товару.
	Функція корисності домогосподарства має вигляд: U = C1C2. Дохід домогосподарства у поточному році – 20 тис. грн., а у майбутньому – 25 тис. грн. Знайдіть обсяг споживчих витрат та заощаджень домогосподарства у поточному та майбутньому році, якщо процентна ставка – 5%.

Припустимо, що у майбутньому періоді актив А може бути проданий за 11 тис. грн. Якою повинна бути поточна ціна активу, якщо схожі з А активи приносять норму доходу 10%?
До погашення облігації із купонним доходом 12 гр. од. та номіналом 100 гр. од. залишилося 3 роки. Як зміниться ринкова ціна облігації, якщо ринкова ставка проценту зросте з 8 до 10%?

Тема 11.  Загальна ринкова рівновага та добробут

Контрольні та проблемні запитання
1.	Припустимо, що економіка складається з n індивідів, кожен з яких повинен координувати свою діяльність з іншими (n-1) індивідами. 
2.	Яку кількість контрактів необхідно укласти за умов ринкового способу координації, при якому кожен індивід укладає контракт із кожним з інших індивідів?
3.	Скільки контрактів необхідно укласти за умови, що координація здійснюється через центральний координаційний орган?
4.	Чи є рівнозначними терміни “ефективний розподіл” та “справедливий розподіл”?
5.	У чому різниця між егалітарним та елітарним підходами до проблеми суспільного добробуту?

Проблеми для обговорення
1.	У чому відмінності понять “часткова ринкова рівновага” і “загальна ринкова рівновага”.
2.	Яку роль відіграє ефект зворотнього зв’язку в ринковій економіці.
3.	Наведіть основні перешкоди для досягнення Парето-ефективного розміщення ресурсів і розподілу благ, які існують у реальній економіці.
4.	Проблеми визначення суспільних переваг.

Задача
	Два     домогосподарства   мають  такі   функції  корисності   U1 = Q13Q2, U2 = Q1Q23. Блага виробляються лише за допомогою одного ресурсу згідно з виробничими функціями Q1 = 2L11/2, Q2 = 2L21/2, причому обсяг ресурсу складає 8 і розподілений між домогосподарствами порівну, а прибуток також порівну розподіляється між ними. Визначити: трансформаційну функцію та умови загальної мікроекономічної рівноваги.

Марина та Петро ділять між собою 12 жувальних гумок та 12 банок “Кока-Коли”, намагаючись досягти найвищого рівня корисності при таких функціях корисності: UМ = GМ CМ2, UП = GП2·CП, де G, C - відповідно кількість жувальної гумки та банок напою. Визначити, чи будуть аллокації “Марина має все, Петро нічого” та “Кожен має половину кількості кожного блага” парето-оптимальними?
Визначити парето-оптимальний обсяг виробництва галузі, якщо в ній є два підприємства, які мають виробничі функції Q1 = 2L10,5, Q2 = (2L2)0,5 , якщо L = 90.

Тема 12.  Зовнішні ефекти і суспільні блага

Контрольні та проблемні запитання
1.	Загальний вилов риби в озері (Х) залежить від кількості рибальських човнів (N), які є однаковими і виловлюють однакову кількість риби. Граничний вилов риби зменшується разом із зростанням кількості човнів. Ціна кг риби складає 1; альтернативні витрати на човен q. Порівняти, яким буде суспільний ефект від зростання кількості човнів, якщо: а) доступ до озера вільний; б) озеро знаходиться у приватній власності і за вилов береться платня.
2.	Оптимальний обсяг суспільного блага. Правило Самуельсона.

Теми рефератів
1.	Сучасні блага за умов демократії. Модель одностайності Ліндала.
2.	Теорія прав власності та її значення.

Задачі
1.	Електрична станція виробляє струм згідно з виробничою функцією х1 = f (K1), використовуючи лише фактор капітал. Кожна одиниця виробленої енергії приводить до викидів в атмосферу, які завдають шкоди лісовому господарству, що має виробничу функцію x2 = f (K2). Визначити умови оптимальності, якщо: а) лісове господарство не може впливати на електростанцію; б) обидва підприємства належать одному власнику.
2.	10 родин мешкають у будинку, і кожна готова заплатити 2 гр. за освітлення під’їзду незалежно від того, скільки світильників буде встановлено. Яким буде Парето-ефективне число світильників, якщо витрати на їх встановлення задані функцією С(Q) = Q2.




7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Для виконання контрольної роботи представлено 10 варіантів, у кожному з яких є два теоретичних та практичне завдання. Варіант контрольної роботи студент обирає самостійно за останньою цифрою номера своєї залікової книжки.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1.
1.	Поняття часткової ринкової рівноваги та її аналіз.
2.	Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.
3.	Задача
Бюджет  фірми складає 300 гр. од. Вона виробляє продукцію за технологією Q =  LK при цінах на фактори виробництва: rL = 2 гр.од., rk = 6 гр.од. При яких обсягах використання праці та капіталу випуск фірми буде максимальним?
4.	Тестові завдання: 
Сукупна корисність зростає, якщо гранична корисність:
а) зростає;	
б) спадає;
в) зростає або спадає, але залишається додатною;
г) є від’ємною величиною.
	При яких умовах діє закон спадної граничної продуктивності:

а) при пропорційному зростанні всіх ресурсів;
б) при умові, що запас всіх ресурсів виробника є необмеженим у короткостроковому періоді;
в) при умові, що не змінюються обсяги хоча б одного ресурсу;
г) при необмеженості трудових ресурсів.
	Наявність економічного прибутку у конкурентній галузі не сприяє:

а) розширенню виробництва на існуючих підприємствах;
б) притоку до галузі нових фірм;
в) підвищенню ринкової ціни продукції;
г) підвищенню цін на виробничі ресурси.
	В умовах недосконалої конкуренції АR = 0 тоді, коли ТR приймає максимальне значення.

а) так;		б) ні.
	До яких наслідків приведе одержання конкурентними підприємствами економічного прибутку в довгостроковому періоді:

а) підприємства почнуть нарощувати масштаби виробництва;
б) підприємства залишать галузь;
в) підприємства скоротять обсяги виробництва;
г) інші підприємства будуть входити в галузь;
д) ситуація не позначиться на галузевій структурі.

Варіант 2.
1.	План виробництва фірми в умовах чистої монополії.
2.	Яка існує залежність між ціновою еластичністю попиту та сукупною виручкою? Як це впливає на поведінку товаровиробника?
3.	Задача
У таблиці надані дані про загальні витрати фірми на виробництво продукції. Визначте величини всіх витрат. 

Обсяг виробництва в одиницю часу

0

1

2

3

4

5
Загальні витрати, гр.од.
40
80
102
118
130
144

4.	Тестові завдання: 
1.	При зростанні обсягу випуску ізокванта буде зсуватися:
а) догори і вправо; 
в) догори і вліво;
б) донизу і вправо;  
г) донизу і вліво.
2.	Зміна ціни одного з факторів виробництва вплине на витрати фірми наступним чином:
а) зміняться середні витрати;
б) зміняться граничні витрати;
в) зміняться середні та граничні витрати; 
г) нічого не зміниться.
3.	Умовою мінімізації витрат фірми є:
а) рівність граничних корисностей товарів їх цінам;
б) пропорційність граничних продуктів всіх ресурсів їх цінам;
в) рівність вартості граничних продуктів всіх ресурсів їх цінам;
г) ні жодна з умов.
4.	Крива попиту для конкурентної фірми має:.
а) від’ємний нахил;
б) додатній нахил;
в) абсолютно еластична;
г) абсолютно нееластична.
5.	Якщо граничні витрати перевищують середні загальні витрати за обсягу виробництва, що максимізує прибуток, то товаровиробник:
а) отримує прибуток;
б) зазнає збитків;
в) припиняє виробництво;
г) виходить з галузі;
д) усі попередні відповіді неправильні.



Варіант 3.
1.	Визначення оптимального плану виробництва та індивідуальної кривої пропозиції в умовах ринку досконалої конкуренції.
2.	Оптимальна структура покупок і гранична корисність грошей. Зв’язок зміни ціни одного з благ зі зміною обсягу попиту на нього.
3.	Задача
Фірма-монополіст має виробничу функцію Q =  L. Ціна ресурсу rL=11. Визначити  оптимальну монопольну ціну, якщо функція ринкового попиту QD = 180 – 4P.
4.	Тестові завдання
Постійними факторами виробництва для фірми є фактори:
а) що не впливають на попит даного товару;
б) фіксовані при різному випуску продукції; 
в) з постійною ціною;
г) що вимірюються розмірами фірми.
	Точка Курно визначає рівень монопольної ціни при будь-якому обсязі виробництва монополіста.

а) так;		б) ні.
	Надані рівняння функції попиту на товар: Qd = 8 – 2P, та рівняння функції пропозиції: Qs = -7 + 3P. Рівноважна ціна цього товару дорівнює:

а) 2 гр.од.;
б) 5 гр.од.;
в) 9 гр.од.;
г) 3 гр.од.
	Якщо американські корпорації орієнтуються на максимізацію прибутку, то японські – на максимізацію обсягу продажу. Ц е призводить до:

а) підвищення цін на товари японських фірм;
б) банкрутству японських фірм;
в) зростанню витрат виробництва товарів американських фірм;
г) зменшенню цін на товари японських фірм.
	У точці мінімуму середніх витрат граничні витрати повинні бути:

а) спадними;		
б) зростаючими;	
в) постійними;
г) мінімальними.  

Варіант 4.
1.	Зміна у споживанні при зміни ціни на товар. Побудова кривої попиту. Фактори, що вливають на попит домогосподарства.
2.	Наслідки державного регулювання ціноутворення для конкурентного підприємства та галузі.
3.	Задача
Фірма  працює  за  технологією, що  відображається  виробничою функцією Q = K0,6 L0,4 .    Ціна ресурсу праця  rL = 5,    капіталу  rk = 15. Визначити середню продуктивність праці за умови, що фірма знаходиться у стані рівноваги.
4.	Тестові завдання
Поняття “досконало конкурентна фірма” передбачає, що:
а) фірма не здатна конкурувати з іншими фірмами; 
б) фірма займає домінуюче становище на ринку;
в) фірма конкурує з іншими законними методами;
г) фірма не впливає на формування ринкової ціни.
	Змінні фактори виробництва – це фактори:

а) які можуть бути змінені достатньо швидко при зміні випуску продукції;
б) які не можуть бути змінені достатньо швидко при зміні випуску продукції;
в) ціна яких є нестабільною;
г) ціна яких не може контролюватися.
	Якщо AVC скорочується із зростанням обсягу виробництва, то:

а) МС повинні бути нижчими, від AVC; 
б) МС повинні скорочуватися;
в) ТС також повинні скорочуватися;
г) повинні зростати AFC.
	Фірма максимізує свій прибуток тді, коли MR = AR , причому  MR – спадають.

а) так;		б) ні.
	Якщо виробник збільшив витрати факторів виробництва на 30%, а обсяг виробництва при цьому зріс на 25%, то це означає, що: 

а) підприємство має додатковий прибуток;
б) діє закон спадної граничної продуктивності змінних факторів виробництва;
в) спостерігається спадний ефект від збільшення масштабів виробництва; 
г) спостерігається зростаючий ефект від збільшення масштабів виробництва.

Варіант 5.
1.	Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку.
2.	Суть та види цінової дискримінації.
3.	Задача
Надані наступні функції індивідуального попиту:
Qd1 = 12 – 2P,  	Qd2 = 16 – 8P, 	Qd3 = 10 – P
Визначити аналітично та графічно функцію ринкового попиту.
4.	Тестові завдання
Загальна корисність зростає, коли гранична корисність:
а) збільшується чи зменшується, але є величиною позитивною; 
б) зменшується;
в) збільшується;
г) збільшується у повільному темпі.
	У короткостроковому аспекті фірма на ринку досконалої конкуренції припинить виробництво, якщо:

а ціна буде меншою за мінімальні середні загальні витрати
б нормальний прибуток нижчий за середньогалузевий
в) загальна виручка менша за загальні витрати;
г) загальна виручка менша за загальні змінні витрати;
д) середні змінні витрати менші за ціну.
	Які з наведених характеристик належать до благ нижчої споживчої цінності:

а) попит на благо зростає, якщо його ціна зменшується;
б) попит на благо скорочується, якщо зменшується ціна блага замінника;
в) попит на благо скорочується, якщо доходи домогосподарства зростають; 
г) споживання цього блага не залежить від доходу.
	Крива попиту на продукцію конкурентної фірми:

а) є прямою з від'ємним нахилом;
б) є горизонтальною прямою;
в) є кривою з від'ємним нахилом;
г) є прямою з додатнім нахилом.
	Яка з наведених нижче ознак різнить становище товаровиробника у конкурентній галузі й у монополізованій:

а) товаровиробник максимізує прибуток за умови, що граничні витрати дорівнюють граничному виторгу;
б) лінія попиту є абсолютно еластичною;
в) криві граничних і середніх витрат—дугоподібні;
г) обсяг виробництва, що максимізує прибуток, визначається абсцисою точки перетину кривих граничних витрат і граничного виторгу.

Варіант 6.
1.	Вподобання споживача, їх види та порядок надання переваг.
2.	Порівняльна оцінка ефективності основних ринкових структур.
3.	Задача
Виробнича функція задана формулою: Q = (KL) / 2, ціна одиниці праці – 10 гр.од., одиниці капіталу – 5 гр.од. Яка оптимальна комбінація ресурсів для виробництва товарів у кількості 10 одиниць. Як зміняться мінімальні витрати виробництва тієї ж кількості товарі, якщо ціна праці збільшиться до 20 гр.од.?
4.	Тестові завдання
Які з особливостей не характеризують досконалу конкуренцію?
а) фірми даної галузі випускають однакові продукти;
б) мається багато покупців даної продукції;
в) бар'єри входу і виходу незначні;
г) кожна фірма призначає таку ціну на продукцію, яка максимізує її прибуток;
д) повна доступність інформації про стан і розвиток ринку.
	Якщо фірма очікує, що при зниженні або підвищенні ціни всі інші учасники ринку зроблять так само, то вона:

а) має справу з жорсткою ціновою конкуренцією;
б) має ламану криву попиту;
в) є ціновим лідером даного ринку;
г) є найбільш ефективною фірмою в галузі.
	Ефект доходу має місце в наступному випадку:

а) здешевлення товарів призводить до того, що споживач може купити більше даного товару, не скорочуючи споживання інших товарів; 
б) коли доходи людей падають, вони купують менше даного товару;
в) обсяг покупок деяких товарів скорочується за умови збільшення доходів людей;
г) за умови зростання доходів, люди зберігають частину доходу, що збільшується.
	Функція надлишкового попиту для будь-якого ринку має додатне значення.

а) так;		б) ні.
	Якщо фірма є поза межею граничності, то її власник повинний прагнути:

а) мінімізувати масштаби виробництва;
б) збільшувати масштаби виробництва;
в) стримувати виробництво на рівні, щоб МС = AVC;
г) продати свою фірму.

Варіант 7.
1.	Характеристика виробничої функції з двома змінними факторами.
2.	Словами, аналітично та графічно опишіть “сімейство” витрат підприємства у короткостроковому періоді.
3.	Задача
Споживач здійснює вибір між купівлею цукерок та печива. Ціна цукерок – 3 гр.од., печива – 2 гр.од. Припустимо, що споживач зазвичай купує 4 кг цукерок та 2 кг печива на місяць і витрачає весь бюджет. Користуючись таблицею визначте: чи є цей вибір оптимальний? Визначте оптимальний план споживання. 

Кількість товару, кг
Сукупна корисність цукерок, ютил.
Сукупна корисність печива, ютил.
1
21
20
2
39
38
3
54
54
4
66
68
5
75
80
6
81
90
7
84
98
8
85
104

4.	Тестові завдання
1.	Якщо цінова еластичність попиту для товарів дорівнює 0,5, то це означає, що:
а) будь-які зміни ціни змінюють попит на 50%;
б) збільшенню кількості товару, на який пред’явлений попит, на 1% відповідає зменшення ціни на 0,5%;
в) збільшенню кількості товару, на який пред’явлений попит, на 1% відповідає збільшення ціни на 2%;
г) зміна ціни на 0,5% призводить до збільшення попиту на товар на ту ж саму величину.
2.	До умов, що визначають оптимальний план споживача з нормальними вподобаннями, відносяться:
а) повне витрачення грошей на споживання;
б) рівність норми граничної заміни та співвідношення цін;
в) неповна заміщення благ;
г) індивідуальні вподобання осіб, що входять до складу домогосподарства.
3.	Загальний доход фірми при недосконалій конкуренції графічно являє собою пряму лінію з додатнім нахилом.
а) так;		б) ні.
4.	Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:
а) виникає дефіцит товару;
б) з'являється надлишок товару;
в) знижується ціна ресурсів;
г) на ринку виникає перевага покупців.
5.	Що може призвести до збільшення рівноважної ціни товару:
а) збільшення попиту на товар; 
б) збільшення пропозиції товару;
в) одночасне та однакове збільшення попиту і пропозиції;
г) одночасне та однакове зменшення попиту і пропозиції.

Варіант 8.
1.	Ефект доходу та ефект заміни при зміні ціни.
2.	Розкрийте сутність понять технологічна та економічна ефективність.
3.	Задача
Виробнича функція фірми Q = L1/4 K3/4. Ціна капіталу – 4 тис.гр.од., ціна праці – 12 тис.гр.од. Яку кількість праці та капіталу повинна мати фірма для виробництва 300 тис.од. продукції?
4.	Тестові завдання
1.	Продукт має корисність, якщо він:
а) потребує зростаючої кількості ресурсів для виробництва;
б) відображає закон попиту;
в) здатний задовольнити певну потребу споживача; 
г) є доступним за ціною для споживача.
2.	При якому обсязі виробництва продукції фірма-монополіст отримує максимальний прибуток:
а) ціна менша, ніж граничні витрати
б) граничні витрати дорівнюють граничному доходу;
в) середні витрати дорівнюють середньому доходу;
г) ціна відповідає нееластичній ділянці кривої попиту.
3.	Ринковий попит на ресурс це:
а) попит з боку всіх фірм галузі;
б) попит окремої фірми;
в) попит всіх фірм галузі, що використовують цей ресурс;
г) попит домогосподарств на ресурси.
4.	Обсяг використання кожного ресурсу є оптимальним при дотриманні наступної умови: MRPxa = MRCa
а) так;		б) ні.
5.	Яке з тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються?
а) фірма знаходиться у рівновазі, якщо її гранична виручка дорівнює граничним витратам;
б) крива граничних витрат перетинає криву середніх витрат у точці мінімуму;
в) крива попиту на продукцію має від'ємний нахил;
г) крива попиту на продукцію фірми є горизонтальною прямою.

Варіант 9.
1.	Оптимальний план виробництва фірми на ринку монополістичної конкуренції.
2.	Оптимум споживача: економічна, графічна та аналітична інтерпретація.
3.	Задача
Місцевий музей відвідують студенти та пенсіонери. Попит студентів на послуги музею  описується    рівнянням: P = 60 – q1 / 20,  попит  пенсіонерів: P = 50 – q2 / 20. Одночасно у музеї може знаходитись 200 чол. Яку вартість квитків для студентів та пенсіонерів слід призначити музею, щоб забезпечити повну відвідуваність і отримати максимальний прибуток?
4.	Тестові завдання
В міру руху вниз по ізокванті гранична норма технологічного заміщення (MRTSLK):
а) збільшується;	
б) залишається незмінною;
в) зменшується; 	
г) правильної відповіді не має.
	Крива “дохід-споживання” показує:

а) залежність споживання товарів від доходу;
б) залежність споживання товарів від цін;
в) комбінацію товарів, що приносять споживачеві певний ступінь задоволення;
г) усі точки рівноваги споживача відповідно із зростанням його доходу. 
	Пропорційність граничних продуктів всіх ресурсів, що використовується, їх цінам визначає:

а) оптимум споживача;
б) ефективність виробництва;
в) максимум прибутку;
г) загальну ринкову рівновагу.
	За умов досконалої конкуренції у довгостроковому аспекті фірма не отримує економічного прибутку.

а) так;		б) ні.
	До умов загальної ринкової рівноваги за Вальрасом не відносяться:

а) реалізація господарськими суб'єктами оптимальних планів своєї діяльності;
б) неможливість одночасно реалізувати оптимальні плани покупців та продавців;
в) рівність обсягів попиту та пропозиції на кожному окремому ринку;
г) наявність дефіциту принаймні на одному з ринків.

Варіант 10.
1.	Вплив зміни у доході на споживання. Криві Енгеля.
2.	Поняття дисконтованої величини та дисконтування.
3.	Задача
Попит та пропозиція на деякий товар описується рівнянням:
QD = 600 – 100Р,  QS = 150 + 50Р. 
а) порахувати параметри рівноваги на ринку;
б) держава встановила податок з продажу на одиницю товару у розмірі 1,5 гр. од. Знайдіть скільки при цьому втратять покупці і скільки продавці цього товару.
4.	Тестові завдання
Від'ємне значення функції надлишкового попиту свідчить про те, що:
а) на даний момент ринок врівноважений;
б) обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції;
в) обсяг попиту перевищує обсяг пропозиції;
г) обсяг попиту менший за обсяг пропозиції.
	Доход споживача – 10 грн. на день. Сірники коштують 0,1 грн., а пачка цигарок – 5 грн. Нахил бюджетного обмеження споживача, якщо він повністю витрачає свій бюджет на сірники та цигарки, буде складати (сірники по осі OY):

а) 1/50; 	б) –1/50;
в) 50;		г) –50. 
	Ізокоста поєднує точки: 

а) рівних витрат; 
б) однакового випуску продукції;
в) стійкої рівноваги виробника;
г) рівність попиту та пропозиції.
	Взаємозв’язок між можливими варіантами сполучень факторів виробництва та заданими обсягами продукції відображається за допомогою:

а) кривої виробничих можливостей;
б) виробничої функції; 
в) кривої сукупного виторгу;
г) еластичності пропозиції.
	При русі уздовж контрактної лінії виграш однієї з сторон супроводжується мінімальним погіршенням становища (добробуту) іншої.

а) так;		б) ні.


8. Зразок екзаменаційного білету

І.  Розкрити теоретичні питання:
Аналіз прямої еластичності попиту. Еластичність та загальний доход.
	Попит на фактори виробництва.
ІІ.  Дати відповіді на тести:
Аналіз часткової рівноваги відрізняється від аналізу загальної рівноваги тим, що він:
1)	виконується лише для короткотермінового періоду;
2)	застосовується для дослідження ефективності;
3)	ґрунтується на припущенні про те, що зміни цін на одному ринку не викликають суттєвих змін на іншому;
4)	бере до уваги взаємозв'язок між цінами на всі товари.
	Цінова дискримінація — це:

	різниця в оплаті праці за національністю чи статтю;
	експлуатація трудящих шляхом встановлення високих цін на товари широкого вжитку;
	продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям;
	підвищення ціни на товари більш високої якості.

	В довгостроковому періоді:

1)	фірми, які оперують в умовах монополістичної конкуренції, отримують нульовий економічний прибуток;
2)	високі вхідні бар'єри для вступу на ринок роблять можливим отримання олігополістом економічного прибутку;
3)	фірми, які оперують в умовах досконалої конкуренції, отримують нульовий економічний прибуток;
4)	всі попередні твердження вірні.
	Граничні витрати найму фактора для фірми, що діє на досконало конкурентному ринку:

1)	більше середніх витрат фактора;
2)	постійні;
3)	мають порівнюватися до граничного виторгу, щоб визначити, яку кількість продукції потрібно виробляти;
4)	є засобом виміру тих вигод, які отримує підприємство.
	Фірма досягає мінімального рівня витрат, коли:

1)	граничні продукти всіх факторів виробництва однакові;
2)	граничні продукти факторів виробництва дорівнюють нулю;
3)	граничні продукти всіх факторів виробництва дорівнюють їх цінами;
4)	вірної відповіді немає.
	Граничний дохід є не нижчим, ніж ринкова ціна для фірми, що функціонує в умовах:
	досконалої конкуренції;

чистої монополії;
	монополістичної конкуренції;
	олігополії.
	Якщо при певному обсязі виробництва граничні витрати монопольно конкурентної фірми менші за її середні витрати і дорівнюють граничному доходу, то це означає, що:
1)	фірма отримує прибуток;	
2)	фірма несе збитки;
3)	фірма досягла рівноважного обсягу виробництва;
4)	правильної відповіді немає.
	При падінні заробітної плати індивід, що прагне максимізувати свою корисність:
	працює більше;		
	працює менше;
	працює, так як і раніше;
	може працювати більше, менше або так, як і раніше, в залежності від його смаків та уподобань по відношенню до відпочинку і споживання.
	Положення та нахил кривої байдужості для окремого споживача пояснюється:

1)	тільки цінами товарів, що купуються;
2)	тільки його вподобаннями;
3)	його вподобаннями та розмірами доходу;
4)	вподобаннями, розмірами доходу та цінами товарів, що купуються.
	 Рівновага споживача на карті кривих байдужості — це:
	спільна для бюджетної лінії та кривої байдужості точка, в якій нахил бюджетної лінії та нахил кривої байдужості співпадають;
	 точка перетину бюджетної лінії та кривої байдужості;
	точка на самій високій з кривих байдужості;
	точка, розташована на границі множини, обмеженої бюджетною лінією та осями координат.

ІІІ.  Дати визначення категорій та понять:
критерій Калдора-Хікса; ізокоста; функція надлишкового попиту; монопольна влада; крива байдужості
IV. Вирішити задачі:
Заплановані витрати фірми дорівнюють 400 грош. од. Вона виробляє продукцію  за  технологією  Q = L K при цінах на фактори виробництва rL= 2, rK= 4. При яких обсягах використання праці і капіталу випуск фірми буде максимальним?
На ринку чистої монополії попит заданий функцією QD = 100 – Р, а функція загальних витрат С(Q) = Q2 . Визначте максимальний прибуток монополіста.


9. теоретичні питання до підсумкового контролю

1.	Предмет мікроекономіки.
2.	Методологія мікроекономіки.
3.	Основи моделювання мікроекономічних процесів.
4.	Функція ринкового попиту та її детермінанти.
5.	Функція ринкової пропозиції та її детермінанти.
6.	Взаємодія попиту та пропозиції на ринку.
7.	Ринкова рівновага: види, умови існування та умови стабільності.
8.	Механізм встановлення ринкової рівноваги.
9.	Павутиноподібна модель встановлення рівноваги на ринку.
10.	Вплив держави на рівновагу на ринку.
11.	Аналіз прямої еластичності попиту. Еластичність та загальний доход.
12.	Еластичність попиту по доходу. Фактори, що впливають на еластичність.
13.	Перехресна еластичність попиту та фактори, що впливають на еластичність попиту.
14.	Еластичність пропозиції.
15.	Кардиналістська концепція корисності. Правило максимізації корисності.
16.	Ординалістська концепція корисності. Порядок вподобань.
17.	Бюджетне обмеження та фактори, що на нього впливають.
18.	Криві байдужості, їх властивості та види.
19.	Оптимальний план споживання.
20.	Вплив зміни у доході на споживання. Криві Енгеля.
21.	Вплив зміни  ціни на споживання. Криві попиту та їх види.
22.	Ефект доходу та ефект заміни при зміні цін ( за Слуцьким ).
23.	Ефект доходу та ефект заміни при зміні цін ( за Хіксом )
24.	Технічно ефективний план виробництва та виробнича функція. Типи виробничих функцій.
25.	Виробнича функція при зміні обсягу одного фактору виробництва.
26.	Виробнича функція при зміні обсягів двох факторів виробництва. Типи ізоквант.
27.	Віддача від масштабу виробництва.
28.	Оптимальний план виробництва при технології з ресурсами - замінниками.
29.	Стадії виробництва у короткостроковому та довгостроковому періоді.
30.	Витрати виробництва: економічна суть та показники. Функція витрат.
31.	Функції загальних витрат виробництва у короткостроковому та довгостроковому періоді.
32.	Витрати виробництва у короткостроковому періоді.
33.	Витрати виробництва у довгостроковому періоді.
34.	Вибір оптимального розміру підприємств.
35.	Умови рівноваги конкурентної фірми у короткостроковому періоді.
36.	Індивідуальна та ринкова короткострокова пропозиція на ринку досконалої конкуренції.
37.	Довгострокова рівновага фірми на конкурентному ринку. Пропозиція у довгостроковому періоді.
38.	Умови максимізації прибутку та визначення оптимального обсягу виробництва в умовах чистої монополії.
39.	Особливості пропозиції на ринку чистої монополії.
40.	Монопольна влада, її показники та оцінка наслідків.
41.	Цінова дискримінація.
42.	Олігополія: характерні ознаки. Теорії олігополії.
43.	Олігополія: моделі взаємної гри.
44.	Олігополія: моделі послідовної гри.
45.	Олігополія: картель та модель "дилема ув'язнених".
46.	Монополістична конкуренція: суть, особливості, умови рівноваги фірми.
47.	Визначення оптимального обсягу виробництва та цін при різних структурах ринку.
48.	Попит на фактори виробництва.
49.	Рівновага домогосподарства з врахуванням вільного часу.
50.	Пропозиція праці та фактори, що на неї впливають.
51.	Пропозиція капіталу.
52.	Необхідність, суть та основні моделі загальної рівноваги.
53.	Умови оптимальності в обміні.
54.	Оптимум Парето у сфері виробництва.
55.	Оптимальна структура економіки.
56.	Теорія суспільного добробуту та особливості нових теорій.
57.	Вибір в умовах невизначеності.
58.	Проблема зовнішніх ефектів та їх регулювання.
59.	Виробництво суспільних благ.
60.	Теорія суспільного вибору. 




10. ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Предмет, методи та методологія мікроекономіки
Ресурси, обмеженість ресурсів, ринок, економічне благо, споживчі та виробничі блага, виробничі можливості, крива виробничих можливостей, модель господарського кругообігу, економічні суб’єкти, позитивна і нормативна економічна теорія, оптимізація, рівновага, потреби, раціональність, економічна модель, економіко-математичне моделювання.

Основи мікроекономічної теорії попиту та пропозиції. Часткова ринкова рівновага
Ринковий попит, пропозиція; рівноважна ціна; рівноважний обсяг; дефіцит; надлишки; надлишок виробника та споживача; стабільна та нестабільна рівновага; локальна та глобальна рівновага; встановлення рівноваги за Вальрасом та Маршалом; функція надлишкового попиту; гіпотеза пристосування цін; павутиноподібна модель;  регулюючі ціни; фіксовані ціни; субсидії.

Модель поведінки споживача
Набір споживчих благ, переваги, уподобання, повнота, рефлексивність, транзитивність, неперервність, крива байдужості, блага-субститути, блага-комплементи, корисність, кардиналістська та ординалістська концепція корисності, функція корисності, бюджетна лінія, оптимальний план споживання.

Попит домогосподарства
Попит, функція попиту, дохід домогосподарства, крива “дохід-споживання”, криві Енгеля, блага вищої та нижчої якості; доходна, цінова та перехресна еластичність попиту; крива “ціна - споживання”, блага Гіффена; блага Веблена; ефект доходу, ефект заміщення.

Теорія виробництва
Виробництво; технічно ефективний план виробництва; виробнича функція; загальний, середній продукт, граничний продукт; закон спадної граничної продуктивності; ізокванта; гранична норма технічного заміщення; еластичність виробничої функції; однорідна виробнича функція.

Теорія затрат виробництва
Витрати; внутрішні, зовнішні витрати; явні, неявні витрати; суспільні витрати; ізокоста; функція витрат; економічна ефективність; умова оптимального вибору ресурсів; загальні, постійні, змінні витрати; середні загальні, середні постійні, середні змінні, граничні витрати; мінімально ефективний розмір підприємства.

Ринок досконалої конкуренції
Прибуток; загальний, середній, граничний доход; цільова функція підприємства; правило випуску; правило витрат; ізопрофіта; умови рівноваги фірми та галузі у короткостроковому та довгостроковому періоді; пропозиція фірми; еластичність пропозиції.

Ринок чистої монополії
Монополія; гранична виручка; граничні витрати; еластичність попиту та загальний дохід; прибуток та збитки монополії; пропозиція фірми-монополіста; монопольна влада; індекс Лернера; коефіцієнти концентрації; Харбергерський трикутник; цінова дискримінація; природна монополія.

Ринки монополістичної конкуренції та олігополії
Дві криві попиту для фірми на ринку монополістичної конкуренції; цінова та нецінова конкуренція; реклама; конкуренція у просторі; диференціація продукту; олігополія; дуополія; стратегічна взаємодія; теорія гри; рівновага Неша; стратегія гри; платіжна матриця; моделі послідовної та взаємної гри; модель Курно; модель Бертрана; модель Чемберліна; модель Штакельберга; угоди; картель; цінове лідерство; “дилема ув’язнених”.

Ринки ресурсів
Граничний фізичний продукт змінного ресурсу; гранична виручка; гранична виручка від граничного продукту; вартість граничного продукту; граничні ресурсні витрати; монопсонія; бюджетне обмеження при врахуванні вільного часу; нетрудові доходи; гранична норма заміни доходу вільним часом; ефект доходу та ефект заміщення при зміні ставки заробітної плати; індивідуальна пропозиція праці; ринкова пропозиція праці.
Міжчасові уподобання; споживання; заощадження; гранична норма заміщення міжчасових уподобань; міжчасове бюджетне обмеження; процентна ставка; ефект доходу та ефект заміщення при зміні процентної ставки; пропозиція заощаджень; приведена цінність майбутніх витрат та доходу; внутрішня норма доходу; норма дисконту;  ціна землі; диференційна рента.

Загальна ринкова рівновага та добробут
Загальна ринкова рівновага, “аукціонатор” Вальраса, рівняння загальної рівноваги, закон Вальраса, ціна як інформація, зворотній зв’язок, координація, ринкова і планова економіка.
Критерій Парето; контрактна крива; добробут; теореми добробуту; функція корисності Бентама; функція суспільного добробуту Неша; функція суспільного добробуту Роулза; теорема неможливості Ерроу; критерій Калдора-Хікса; критерій Скітовського; критерій Бергсона – Самуельсона.

Зовнішні ефекти і суспільні блага
Відмови ринку, квазіоптимум (second best), зовнішні (екстернальні) ефекти, приватні і суспільні витрати, інтерналізація зовнішніх ефектів, коригуючий податок Пігу, коригуюча субсидія, теорема Коуза, приватні і суспільні блага, колективні блага, вільні блага, теорія суспільного вибору, функція Лагранжа для суспільних благ, правило Самуельсона.
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