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Курс основ економічної теорії міцно зайняв своє місце в шкільній освіті. Проте
економічна освіченість та економічне мислення формуються не тільки піл час
вивчення саме економіки. Велику роль у цьому відіграють й інші шкільні предмети, і
насамперед, математика. Це пояснюється тим, то багато економічних проблем
аналізуються за допомогою того математичною апарату, що закладений у шкільних
курсах алгебри і геометрії. Взаємодія математики та економіки корисна для них обох:
математика отримує широке поле для її застосувань, а економіка-інструмент для
одержання нових знань.
Запропонований матеріал може бути використаний вчителем математики,
вчителем економіки і учнями при підготовці до уроків.
1. ЗАГАЛЬНООСВІТНІ, ЛОГІЧНІ ЗАДАЧІ
1.1.Маємо дев'ять золотих монет. Відомо, що одна з них фальшива, відрізняється
від справжніх трохи меншою вагою. Ця відмінність встановлюється зважуванням.
Вартість однієї такої процедури 100 грошових одиниць (г. од.). Можна скористатися
гирями (вага монет невідома) чи зважувати монети одну відносно одної, розкладаючи
їх у будь-якій кількості на двох шальках терезів. Які мінімальні витрати на виявлення
фальшивої монети?
1.2.У підприємця, який розорився, запитали, скільки в нього залишилося грошей.
Він сказав: якщо до капіталу, який залишився, додати 1 млн грн, то вийде стільки,
скільки мені потрібно, аби не розоритися, а якщо додати 2 млн, то вийде вдвічі більше
того, що потрібно, аби не розоритися. Скільки в цього підприємця було капіталу, коли
він оголосив себе банкрутом?
1.3.Як розділити між двома компаньйонами 7 млн грн так, щоб в одного було на
3 млн грн більше, ніж у другого?
1.4.У сімейному підприємстві беруть участь брати і сестри. У кожного брата
однакова кількість братів і сестер. У кожної сестри вдвічі менше сестер, ніж братів.
Скільки в сімейному підприємстві братів і сестер?
1.5.Автомобіль із причепом коштує 1,5 тис. у. о., причому автомобіль дорожчий за
причіп на 1,3 тис. у. о. Скільки коштують автомобіль та причіп окремо?
1.6.У промтоварному відділі магазину покупець вирішив придбати шапку за 60
грн. У продавця не виявилося здачі з купюри 100 грн і вінпішов розміняти її у
продовольчий відділ. Одержавшиздачу і взявши покупку, покупець пішов. Через кілька
хвилин у промтоварний відділ вбіг розгніваний продавець, який розмінював гроші.
Купюра виявилася фальшивою. На скільки гривень постраждав продавець
промтоварного відділу?
1.7. Клієнту запропонували угоду: він кладе гроші в банк, де вони кожен місяць
подвоюються (до кінця першого місяця їх стає в два рази більше, до кінця другого - у
чотири рази і т.д.). У той самий час клієнт платить банку щомісяця 2400 гри, які банк
вилучає з його внеску після кожного їх подвоєння, скільки грошей потрібно покласти в
банк, щоб ця угода була вигідною для клієнта?
1.8. Розділити 25 гри на дві частини так, щоб одна була в 49 раз більша від другої.
1.9. За договором працівнику в перший день роботи виплачується 1 грн, у другий
- 2, у третій - 3 і т. д. Яку суму він одержить за 100 днів роботи?
1.10.Фірма А функціонує вдвічі довше, ніж фірма Б. Відомо, що коли фірма Б
проіснувала 8 років, фірма А відзначила своє 31- річчя. Скільки років існує кожна з
фірм?
2

1.11. Половина статутного фонду підприємства А становить
частину від
статутного фонду підприємства Б. Чий статутний фонд більший та у скільки разів?
1. 12. Головуючий на загальних зборах акціонерів на запитання: «Яка частина дня
минула?» - відповів: «Тричі по — від того, що минуло, і що залишається». О котрій
годині було поставлено запитання?
1.13.Два муляри за 2 години вимуровують стіну довжиною 2 м. За скільки годин
вони вимурують стіну довжиною 5 м?
1.14.Робітник щогодини відрізає від мідного бруса завдовжки 20 м по шматку
довжиною 2 м. Скільки часу мине, перш ніж брус буде втрачено?
1.15.Три компаньйони спільно придбали устаткування на 450 тис. у. о. і
збираються використовувати його на рівних. Причому перший компаньйон заплатив
230 тис. у. о., другий - 220 тис. у. о., а третій не заплатив нічого і залишився в боргу
перед компаньйонами. Свій борг-150 тис. у. о. - він їм повернув. Як перший і другий
компаньйони повинні розділити ці гроші між собою?
1.16.Для будівництва споруди на рівних пайових внесках трьом підприємствам
потрібно було 110 кам'яних блоків. Перше підприємство в рахунок своєї частки
внесло 70 блоків, друге - 40 блоків, а третє вирішило свою частку сплатити грішми,
виділивши для цього 110 тис. у. о. Як розділити ці гроші між першим і другим
підприємствами?
1.17.Як із посудини місткістю 12 л відміряти рівно 6 л вина, маючи порожні
посудини місткістю 5 і 8 л?
1.18.Скільки граней у дерев'яного бруса, що мас в перерізі прямокутник?
1.19.Маємо шість посудин, три з яких порожні, а три наповнені рідиною.
Посудини розставлені підряд: спочатку три порожні, а потім три повні. Що потрібно
зробити, щоб порожні та наповнені рідиною посудини чергувалися? Яку мінімальну
кількість посудин слід спорожнити для цієї операції?
1.20.Задача І. Ньютона.Трава на всьому лузі росте однаково густо і швидко.
Відомо, що з урахуванням підростання трави 70 корів можуть з'їсти її за 24 дні. А 30
корів - за 60 днів. Скільки корів з'їли б усю траву за 96 днів?
1.21.У бочку із зеленою і жовтою фарбою додали стільки жовтої фарби, скільки
було зеленої (за об'ємом). Потім додали стільки зеленої фарби, скільки спочатку було
жовтої. Який відсоток об'єму мають зелена та жовта фарби?
1.22.Задача Я. Перельман .Ейфелева вежа в Парижі зроблена цілком із заліза і
важить близько 8 тис. т. Висота вежі 300 м. Якої висоти повинна бути точна копія вежі
масою 1 кг?
1.23. Маємо дві посудини для пального з однакового матеріалу, однакової форми,
зі стінками рівної товщини. Одна з посудин у 27 раз місткіша за іншу. У скільки разів
більша посудина важча?
1.24.Будівельний блок має масу 6,25 т. Яка маса блока з того самого матеріалу,
усі розміри якого в 5 раз менші?
1.25.Половину робочого часу менеджер провів у робочому кабінеті. Потім він
робив обхід підприємства доти, доки не залишилася половина часу, втраченого на
обхід. Яку частину свого робочого часу менеджер втратив на обхід підприємства?
1.26. Під час ділових переговорів підприємця Чернова, банкіра Біленка і юриста
Руденка один із присутніх, бажаючи трохи розрядити обстановку, скористався паузою
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і сказав: «Кумедно, що в жодного з нас колір волосся не відповідає прізвищу». При
цьому він торкнувся своєї чорної шевелюри. «Ви маєте рацію», - відреагував банкір.
Якого кольору волосся в кожного з трьох учасників зустрічі, якщо у них різний колір
волосся?
1..27. У місті N кількість жінок-підприємців дорівнює одній третині чоловіківпідприємців. Яку частину міських підприємців становлять чоловіки?
1.28.На діловій зустрічі всі учасники уклали між собою по одній угоді, усього105
парних угод. Скільки осіб брало участь у нараді?
1.29. Як принести в хату з водойми рівно6 л води, маючи два відра місткістю 4 і
9 л? При цьому можна набирати, переливати з відра у відро та заливати воду необмежену
кількість разів, користуючись тільки згаданими посудинами в їх точному об'ємі.
1.30. У ставку розвели коропів. Як можна підрахувати приблизну кількість риби
в ставку, не спускаючи з нього воду?
1.31. Щодня в один і той самий час із Москви у Владивосток та з Владивостока
в Москву ідуть поїзди. Час у дорозі - тиждень. Зустрічаючись, поїздні бригади, які
їдуть у протилежних напрямах, обмінюються листами. Скільки разів за рейс зможе
одержати листи московська бригада?
1.32.У скільки разів довжина шляху по сходах на шостий поверх більша, ніж на
третій (кількість сходинок між поверхами однакова)?
1.33.За прогнозом, влітку в місті N очікується 80 % днів з теплою погодою. З них
80 % днів з похмурою погодою і 60 % вітряних днів. Скільки днів (у відсотках) буде
одночасно тепло, хмарно й вітряно?
1.34.Вивантаження ящиків із залізничних вагонів здійснювали дві бригади
вантажників, загальна зарплата яких склала 1518 грн. Перша бригада з 5 осіб
працювала 10 днів, друга - з 7 осіб працювала 4 дні. Потім бригади об'єдналися і
працювали ще 5 днів. Скільки грошей заробив кожний робітник у першій і другій
бригаді?
1.35.Переговори про угоду, що може виявитися однаковою мірою як чесною, так
і нечесною, веде представник компанії, наміри якої йому відомі і який може
виявитися як правдивою людиною, так і брехуном. Чи чесна угода, що готується, і чи
правдивий згаданий представник компанії, невідомо. Яке єдине запитання достатньо
поставити йому, щоб із відповіді безпомилково зробити висновок про чесність угоди
(на запитання він може відповідати лише «так» чи «ні»)?
1.36.Торгова фірма А уклала з торговою фірмою Б контракт на продаж їй партії
товару на загальну суму 100 тис. у. о. У контракті передбачена сплата фірмою А
фірмі Б неустойки на випадок зриву фірмою А поставки в розмірі 10 % від суми
контракту, тобто 10 тис. у. о. У свою чергу, фірма Б укладає контракт із фірмою В на
продаж згаданого товару за подвоєною вартістю, тобто на суму 200 тис. у. о. І тут
також передбачена сплата неустойки фірмою Б фірмі В при зриві фірмою Б
контракту - 10 % від суми контракту з розрахунку 200 тис. у о.,
тобто 20 тис. у. о. Фірма Б виступає як посередник, не знаючи, що фірми А та В
змовилися. За цією змовою фірма А зриває поставки фірмі Б і виплачує їй належні за
контрактом 10 тис. у. о. Але тим самим зривається й поставка товару від фірми Б
фірмі В. Фірма Б змушена сплатити фірмі В 20 тис. у. о. Різницю 10 тис. у. о. фірмизмовниці ділять між собою. Що повинна зробити посередницька фірма Б, щоб
захиститися на випадок нечесних дій партнерів? (Відсоток неустойки змінювати не
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можна.)
1.37. Іванов і Петров заправляють свої автомобілі бензином зі спільної бочки.
Встановлено, що Іванов здатний витратити весь бензин один за 14 днів, а
користуючись бензином разом із Петровим, - за 10 днів. За скільки днів зможе втратити
вміст усієї бочки Петров, якщо буде користуватися ним один?
1.38.Помираючи, чоловік залишив заповіт дружині, згідно з яким, якщо вона
народить сина, то йому буде належати — майна, а матері - ; якщо народиться дочка,
то майно буде розподілене між нею і матір’ю і відповідно. Народилися близнята хлопчик і дівчинка. Як у цьому випадку буде розподілено майно?
1.39.Задача Л. Ейлера. Дві селянки принесли на базар разом 100 яєць,одна більше,
ніж друга. Обидві вторгували однакові суми. Перша сказала тоді другій: «Були б у мене
твої яйця, я б уторгувала за них 15 крейцерів». Друга відповіла: «А були б твої яйця в
мене, я б уторгувала за них
крейцера» Скільки яєць було в кожної?
1.40. На ринку необчищені горіхи коштують 1000 г. од. за 1 кг, а обчищені - 3000 г.
од. за 1 кг. Які горіхи вигідніше купувати (не враховуючи витрат на обчищення горіхів),
якщо в 1 кг необчищених горіхів у середньому міститься 400 г ядер?
1.41. Як показав досвід, реалізація - партії товару триває
місяця.До свят
реалізовували товар 4 місяці, а 14 т товару, що залишилися, продали у святкові дні.
Яка загальна маса партії товару?
1.42.80 торгових точок обслуговують 78 продавців. Скільки днів може відпочивати
кожний продавець протягом року (365 днів) за умови, що всередньому щодня повинно
працювати 90 % торгових точок з одним продавцем у кожній?
1.43.За умовою перегонів, виграє той автомобіль, який прийде до фінішу
останнім. Машини просувалися «черепашою ходою» - кожний з гонщиків боявся
обганяти суперника. Що потрібно зробити гонщикам, щоб машини помчали до
фінішу на повній швидкості?
1.44.Знаменитого Піфагора запитали, скільки учнів відвідують його бесіди. Зміст
відповіді такий: половина вивчає математику, чверть - музику, сьома частина перебуває
в мовчанні, є ще 3 жінки. Скільки учнів було у Піфагора?
1.45.Задача Я. Перельмана. Автомобіль проїхав відстань між двома містами зі
швидкістю 60 км/год і повернувся зі швидкістю 40 км/год. Яка була середня
швидкість автомобіля?
1.46.Деяка компанія пропонує громадянам надзвичайно високі дивіденди по
акціях, витрачає величезні гроші на рекламу і при цьому не виробляє нічого, що
можна продати і що могло б давати прибуток. Звідки в компанії такі кошти? У чому
секрет їхньої появи? Про що слід подумати покупцям акцій?
1.47.Деяка фірма пропонує громадянам високі постійні заробітки у валюті за те,
що вони будуть продавати чудодійний лікувальний засіб. Робота дуже проста: після
виплати фірмі певного вступного внеску розповсюджувач отримує звання
«консультант» та зразок чудо-засобу. Потім він повинен знайти ще кілька собі подібних:
їхні внески компенсують його витрати. Усі вони одержують право купувати цей засіб зі
знижкою і реалізовувати його за вищою ціною, заробляючи при цьому заповітну
валюту. За рахунок чого робиться знижка в ціні товару? Хто оплачує у валюті роботу
його розповсюджувачів?
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ЧАСТИНА І. OCHOBHI МАТЕМАТИЧНІ ПОНЯТТЯ І НАЙПРОСТІШІ
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ
РОЗДІЛ 1. МАТЕМАТИКА ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ
ЗАДАЧ
§1.1. Математичне моделювання в економіці
В економічній теорії на початку її розвитку рідко використовувалися математичні
поняття, хоча деякі положення в словесній формі містили певні приховані
математичні твердження. У міру розвитку економічної науки економісти, починаючи з
XVIII-гo століття, стали пропонувати прості математичні економічні теорії.
Одним з таких прикладів була теорія, побудована французьким економістом
XIXстоліття Леоном Вальрасом, який заклав основи так званої загальної економічної
рівноваги. Згідно з цією теорією між відповідними величинами в економіці існує
багатосторонній взаємозв'язок, який можна описати у вигляді системи співвідношень
між цими величинами. Результати дослідження Вальраса викликали великий резонанс
і вплинули на наступні дослідження. У сучасній економічній літературі їх називають
моделями конкурентної рівноваги по Вальрасу.
Про значення математики для сучасної економіки можна говорити багато.
Найпростіші обчислення проводяться за допомогою калькуляторів чи усних
підрахунків, при складних розрахунках використовуються комп'ютери. В основі
таких дій лежать або співвідношення між об'єктами, виражені формулами, або логічні
висновки. За аналогією з фізичними моделями, які відображають процеси між
природними об'єктами, формули, за допомогою яких здійснюються розрахунки,
називають в економічній літературі математичними моделями.
Взагалі поняття моделювання широко використовується в природознавстві.
Розглянемо ряд прикладів.
Приклад 1. Нехай тіло, рухаючись рівномірно і прямолінійно, за час ∆tпройде
шлях ∆x. Швидкість його руху буде визначатися за формулою
(1.1)
а шлях, пройдений за час t, визначається за формулою
(1.2)
Приклад 2.Витрати виробництва K(x)однорідної продукції є функцією кількості
продукції х. Якщо витрати виробництва і кількість продукції змінюються
пропорційно, то величина
(1.3)
де ∆K— приріст витрат, ∆x— приріст кількості продукції, є величина постійна і її
можна трактувати як витрати на одиницю продукції.
Відношення (1.3) залишається постійним незалежно від кількості виробленої
продукції.
Незважаючи на простоту, формула (1.3) дозволяє отримувати інформацію про
витрати виробництва залежно від кількості випущеної продукції. Недоліком цієї
формули є те, що реальні витрати виробництва залежать і від інших чинників.
Наприклад, підприємство може випускати не лише один вид продукції. Тоді К
буде залежати від кількох аргументів, наприклад, , .Крім того, можуть відбутися
зміни, які наперед передбачити неможливо (скажімо, непередбачені поломки
6

технологічної лінії), і тоді розрахунки затрат К(х) однозначно зробити неможливо.
Вони або будуть приблизними, або потрібно цю формулу «уточнити».
Наглядно процес побудови моделі і її застосування можна описати діаграмою
(рис. 1.1).

Послідовність використання економіко-математичної моделі (EMM) при
розв'язуванні задач така:
 ставиться економічна задача, яка описує реальну чи гіпотетичну ситуацію з
урахуванням вихідних даних і зв'язків між ними;
 на основі аналізу проблеми створюється математична модель, де економічні
величини пов'язані рівняннями, нерівностями, функціями;
 за допомогою математики проводиться аналіз моделі, у результаті чого
отримується розв'язок;
 якщо з деяких причин отриманий розв'язок не може бути застосований на
практиці, то процес побудови EMM доцільно повторити. Для цього постановку
проблеми і отриманий розв'язок піддають системному аналізу. Досліджують,
чи враховані всі вихідні дані, порядок їх групування, чи враховані всі
взаємозв'язки задачі і їх послідовність тощо. Після такого аналізу при
необхідності змінюють модель.
Економічні розрахунки базуються на певних математичних моделях. Тому
економісти повинні:
1) володіти мовою математичних понять, вміти здійснювати математичні дії над
числами, символами, множинами, операторами, функціями;
2) вміти оперувати з рівняннями, нерівностями, функціями і т.п.;
3) володіти основними розрахунковими математичними інструментами,
логічними поняттями, поняттями комбінаторики, лінійною алгеброю, статистикою і
т.п.:
4) вміти ставити проблеми, розв'язувати їх, робити аналіз отриманих результатів.
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Приклади застосування математики у
внутрішньогосподарських розрахунках
Наведемо кілька прикладів розрахунків економічної діяльності підприємства.
Приклад 1.Розглянемо розрахунки внутрішніх послуг і витрат трьох
виробничих підрозділів; Нехай за конкретний період (місяць, рік) було закуплено
матеріал на певну суму і випущено продукції в натуральних або вартісних одиницях
виміру (ов).
Таблиця 1.1
Підрозділи
1
2
3
Випущено продукції (ов)
Заплачено за матеріал (грн.)

600
1200

300
800

400
600

Необхідно визначити ціни, за якими буде проводитися розрахунок між
підрозділами, і встановити загальну ціну.
На рис. 1.2 показано затрати продукції трьох підрозділів в інших структурах, які
використовуються у сфері матеріального виробництва. Так, на власні потреби 2-го
підрозділу буде використано 20% всієї запланованої продукції, що становить 600∙0,2
= 120 ов., у другому підрозділі - 600∙0,1=60 ов., у третьому - 600∙0,3=180 ов.
Продукція, що залишиться після задоволення потреб усіх підрозділів,буде
відправлена на склад як готова продукція (яка може бути продана). Для першого
підрозділу вона буде становити 600∙0,4=240 ов.
Зв'язки між всіма трьома підрозділами і складом готової продукції наведені на
рисунку 1.2.

У даній схемі кожен підрозділ виступає як споживач виробів інших підрозділів і
постачальник своєї продукції іншим і складу готової продукції. Враховуючи
проценти затрат, вказаних на рис. 1.2, можемо заповнити таку таблицю.
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Таблиця 1.2
Споживач
1

2

3

Готова
продукція

1
2
3

120
210
0

60
60
80

180
30
0

600 шт.
300 шт. 4
00 шт.

Вигоати (гон.)

1200

800

600

Виробник

Обсяг
продукції
240
0
320

Нехай p1 – ціна однієї одиниці виробу 1-го підрозділу.
Враховуючи
затрати
на
придбаний
вихідний
матеріал,
записати,наприклад, для першого підрозділу таке співвідношення:
Ціна всієї
Ціна вихідного
Власні
Непрямі
=
+
+
продукції
матеріалу
витрати
витрати

можемо

600 p1
=
1200
+
120 р1
+
210р2
Під непрямими витратами будемо розуміти витрати в інших підрозділах
підприємства.
Очевидно, що в (1.4) замість знаку = можна поставити і знак ≥, що означатиме
більшу ціну, ніж та, яка відповідає затратам.
Виписавши аналогічні рівняння для інших підрозділів, ми отримаємо для
розрахунків систему лінійних алгебраїчних рівнянь:

Розв'язавши систему рівнянь (1.5), отримаємо ціни одиниці продукції кожного
підрозділу р1= 5.14; р2= 6,04;р3 = 4,27.
Зауважимо при цьому, що ціна готової продукції р = 240р1+ 320р3=
240∙5.14+320-4,27 = 2600 грн. при таких розрахунках співпадає із затратами на
вихідний матеріал — 2600 грн.
Приклад 2.Група інженерів хоче створити компанію по виробництву приладу,
що вимірює рівень радіації. Прогнозується, що виручка від реалізації одного припаду
буде становити 30 грн. Для виробництва приладів необхідно закупити і встановити
обладнання на суму 240 тис. грн., а витрати на випуск одного приладу (собівартість
одиниці продукції) (сюди включаються витрати на обслуговування техніки, зарплату,
матеріали тощо) прогнозуються в сумі 22,5 грн. Визначити:
1)Скільки приладів потрібно випустити, щоб були покриті початкові витрати?
2)Який мінімальний кредит потрібно взяти, щоб виробництво почало
працювати?
3)Якщо компанія буде випускати 20000 приладів на місяць, то через який час
зможе повернути кредит, виданий під простий відсоток 120% річних?
Для розв'язування задачі складемо її математичну модель. Через х позначимо
кількість вироблених компанією приладів. Тоді валовий дохід буде описуватися
функцією
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R(x) = 30x
Загальна вартість витрат на випуск продукції
C(x) = 22,5x + 240000
На початку виробництва потрібно мати початковий капітал С(0)=240000 грн.,
який піде на закупівлю обладнання і налагодження випуску продукції. Очевидно, що
на початку виробництво буде «збитковим». Так, за перший місяць роботи буде
вироблено 20000 одиниць приладів. У результаті першого місяця роботи будемо
мати:
валова виручка — R(20000) = 30 ∙ 20000 = 600000 грн.;
валові витрати— С(20000) = 22,5∙20000 + 240000 = 690000 грн.
«Збитки» за перший місяць роботи становлять:
R(20000) - С(20000) = 600000 - 690000 = -90000 грн.
З ростом виробництва «збитки» будуть зменшуватися, оскільки за рахунок
вироблення кожного додаткового приладу отримуємо дохід у розмірі 30 -22,5 =
7,5грн.
Отже, знайдеться така точка х*(точка рівноваги), що
R(x*) = C(x*).
Для знаходження точки х* Потрібно розв'язати рівняння
$0* = 22,5*+240000,
7,5*= 240000 і х' = 32000 од.
Графічно функції валового доходу, вартості і точки рівноваги можна
проілюструвати графічно (рис. 1.3).

Якщо обчислити функцію доходу Р(х) = к(х) - С(х) -= 30* - (22,5* + 240000) =
7,5* - 240000, то її графік (рис. 1 .4) вказує «збиткову» і «прибуткову» зони
виробництва.
Обчислимо C(JC*) = С(32000) = 22,5-32000 + 240000 = 960 тис. грн.
Отже, для початку роботи і покриття «збиткового» виробництва потрібно мати
960 тис. грн. капіталу, який ми візьмемо у кредит під 120% річних, що на місяць буде
складати: 120/12=10%. У місяць випускається 20000 приладів, що дає валову виручку
в 20 000∙30=600 000 грн. На покриття «збитків» потрібно випустити 32 000 приладів,
на це піде 32 000 : 20 000 = 1,6 місяця.
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ВИРОБНИЦТВО ТА ЙОГО ФАКТОРИ
Усі задачі цієї теми поділяються на декілька груп:
і) задачі на класифікацію ресурсів, засобів виробництва;
2) задачі на вибір ефективної технології;
3) задачі на аналіз динаміки виробництва;
4) задачі на аналіз динаміки продуктивності праці.
Задачі 3 і 4 груп: вимагають знань і вмінь індексного методу аналізу.
Для УЧНІВ загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням економіки є
необхідним оволодіння операціями обчислення індивідуальних індексів; індексів
обсягу продукції, індексів продуктивності праці, оскільки в подальших темах такі
розрахунки є одним з головних методів економічного аналізу.
Серед
усіх
показників
ефективності
виробництва
(фондовіддача,
матеріаломісткість, продуктивність праці) в школі варто більш детально вивчати
саме продуктивність праці, оскільки учням цей показник має бути знайомим з курсу
математики, соціально-економічної географії. Крім того, саме продуктивність праці
— більш узагальнюючий показник ефективності виробництва. Тому у збірник задач
включені завдання на аналіз саме цього показника.

Ресурси

Технологія 1
Ціна
за
Кількість
одиницю
Витрати
ресурсів
ресурсу
(грн.)
(одиниць)
(грн.)

Технологія 3
іогія 3
Витрати (грн.)
Кількість
Кількість
Витрати
Витрати
ресурсів
ресурсів
(грн.)
(грн.)
(одиниць)
(одиниць)
Технологія 2

Праця

4

6

4x6=24

2

4x2=8

3

4x3=12

Земля
Капітал

2
5

1
2

2x1=2
5x2=10

2
3

2x2=4
5x3=15

1
3

2x1=2
5x3=15

9

36

7

27

7

29

1) Технологію № 2 або № з, оскільки за цими технологіями використовується
менше ресурсів.
2) Технологію № 2, оскільки витрати на ресурси у вартісному обчисленні за
цією технологією найменші: 27<29<36. При однаковому випуску продукції
більший прибуток отримують ті підприємства, які мають менші витрати.
3) Якщо ціни на ресурси зміняться, то витрати дорівнюватимуть:
Технологія 1: 2x6+2x1+6x2=26 грн.
Технологія 2: 2x2+2x2+6x3=26 грн.
Технологія 3: 2x3+2x1+6x3=26 грн.
Тобто всі технології мають однакову ефективність і підприємство може обрати
будь-яку з них.
Індекс (І) — відносна величина, що характеризує зміну рівня певного явища в
часі, просторі, чи порівняно з планом (нормою, стандартом). Вимірюється в частках
або у відсотках.
Індивідуальні індекси характеризують зміну одного індивідуального явища
(обсяги випуску продукції, продуктивності праці, чисельності робітників тощо).
Індекс динаміки показує відношення поточного показника до попереднього
(базового) показника (тобто зміну показника в часі).
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Індекс ланцюговий показує зміну показника кожного Поточного року до
показника попереднього року.
Індекс базовий показує зміну показника кожного поточного року до показника
того року, що прийнятий за базовий.
Для даної задачі можна обчислити декілька індексів:
Індивідуальні (для кожної продукції окремо):
—ланцюговий: відношення випуску продукції у кожному поточному році до
попереднього року.
Для
;
Так само і для продукту Б.
Але оскільки даних за 95 рік немає, то перший індекс
не може бути
обчислений.
Примітка: Загально прийнятими позначеннями індексів для порівняльних
величин вважається “1”для показника, який порівнюється (Q1)і “0”для показника, з
яким порівнюють (Q0). Але учні дуже часто плутаються в позначках, тому на
початку вивчення індексного аналізу варто рекомендувати учням наступні
позначення:
- цей вираз означає, що обчислюється величина зміни обсягу продукції
(Q), яка випущена в 1998 році порівняно з обсягом продукції, яка випущена в 1997
році.
—базовий: відношення випуску продукції у кожному поточному році до обсягу
випуску продукції в базовому (1996)році:
Для A:
Так само і для продукту Б.
В таблиці 1 наведені індивідуальні ланцюгові і базові індекси обсягу випуску
продукції кожного товару в натуральному обчисленні.
1996 рік

1997 рік

ІндивідуаВид про- Обсяг
льний
дукції випуску
ланцю(тис од.)
говий
Q96
індекс

ІндиІндивідуавідуаОбсяг
льний
льний випуску
ланцюбазовий (тис од.)
говий
індекс
Q96
індекс

1998 рік
ІндиІндивідуавідуаОбсяг
льний
льний
випуску
базовий
ланцю(тис од.)
індекс
говий
Q98
індекс

Індивідуальний
базовий
індекс

А

60

-

100

70

116,7

116,7

80

114,3

133,3

Б

80

-

100

90

112,5

112,5

100

111,1

125,0

Але оскільки продукти А і Б можуть бути різними за якістю і властивостями, то
частіше обсяг їх випуску вимірюється у вартісному (грошовому) виразі (P∙Q, де Q —
кількість одиниць продукції, Р — ціна одиниці продукції).
Тоді індекси обсягу випуску обчислюються як наведено у таблиці 2.
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1996
Обсяг
випуску
Індекс
продукції у
ланцюговий
Вид
грошовому
продукції
виразі (тис.
(%)
грн.)

1997

Індекс
базовий

Обсяг
випуску
продукції
у
грошовом
у виразі
(тис. грн.)

Індекс
ланцюговий
(%)

1998

Індекс
базовий

Обсяг
випуску
продукції у
грошовому
виразі (тис.
грн.)

А

20 грн. ×
×60 тис.
од. =
1200

-

20∙70=
=1400

20∙80=
=1600

Б

30 грн. ×
×80 тис.
од. =
2400

-

30∙90=
=2700

30∙100=
=3000

Валовий
випуск
продукції
(сума
А+Б)

1200 +
+ 2400 =
3600

-

1400+
+2700=
=4100

1600+
+3000=
=4600

Індекс
ланцюговий

Індекс
базовий

(%)

В таблицях 1 і 2 індекси наведені у відсотках, але вони можуть бути наведені і у
частках.
Отже, аналіз двох таблиць дозволяє дати відповіді на питання задачі.
1) У 1997 році обсяг випуску продукції А зріс порівняно з
1996р. на (1,167-1)×100%=16,7%.
в 1998 р. -на (1,333-1)×100%=33,3%.
Обсяг випуску продукту Б порівняно з 1996 роком зріс на 12,5% в 1997 році і на
25% в 1998 році.
3)Валовий обсяг випуску продукції в 1998 році порівняно з
1996 роком:
—зріс в 1,278 разів;
—зріс на 27,8%;
—становить 1,278 від рівня 1996 року.
Примітка. На початку вивчення індексного методу аналізу учні часто плутають
поняття "змінився у стільки-то разів" і "змінився на стільки-то"Тому обов'язково
потрібно вимагати не просто обчислень (числового результату), а й точного
формулювання відповіді.
4) Цей пункт слід виконувати в класі для того, щоб показати учням, що
індекси натурального обсягу і вартісного обсягу мають співпасти, якщо ціни
на продукт були незмінними.
Якщо ціни продукту А змінилися б у 1997 і 1998 роках, то індекс валового
обсягу продукції у вартісному виразі відрізнявся б від індексів зміни випуску
продукції в натуральному виразі.
Примітка. Для особливо допитливих учнів варто запропонувати самостійно
знайти спосіб порівняння обсягів випуску, виміряних в грошовому виразі, якщо ціни
зміняться: 1996 - 20 грн., 1997 – З0 грн., 1998 -40 грн. для продукту А. Якщо учні
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запропонують розрахувати валовий обсяг продукції у вартісному виразі в одних
цінах, це слід оцінити самою високою оцінкою.
Розв'язок завдання: (продукт А).
1996

1997

1998

Ціна P
Обсяг Q
Грошовий продукт PQ
Індекс грошового продукту
-

Індекс, розрахований таким чином, не дає можливості визначити, яка частка
приросту грошового продукту відбулася за рахунок збільшення обсягу випуску
продукції (Q), а яка за рахунок зростання цін (Р).
Для того, щоб виключити вплив цін на зміну обсягу випуску в грошовому
виразі, обсяги випуску по роках (PQ) слід обчислити в якихось одних цінах
(наприклад, в цінах базисного 1996 року).

Рік

Обсяг
продукції
у натуральному
виразі Q
тис. ц.

Чисельність
працівників
L (чол.)

Продуктивність
праці П П
тис. ц./
чол.-рік

1997

450

100

4,5

-

1,00

1998

650

100

6,5

1,44

1999

675

100

6,75

1,44
1,04

2000

675

100

6,75

1,00

1.5

Індекс
ПП
базисний

Індекс ПП ланцюговий

1.5

2) Продуктивність пращ:
—зросла в 1998 р. порівняно з 1997 на 44%;
—зросла в 1999 р. порівняно з 1998 на 4%;
—не змінилася в 2000 р. порівняно з 1999 роком.
3) В 2000 році продуктивність праці становила 1,5 від рівня 1997 року, або —
зросла на 50%.
4) Для визначення середньорічного індексу зміни ПП слід знайти середнє
геометричне.
Оскільки ми за базисний рік приймали 1997, то зміни продуктивності
відбувалися лише в наступні три роки — 1998, 1999,2000.
Тоді в середньому за кожен з трьох років продуктивність збільшувалася на
14,5%.
Для розв'язання задач такого, типу учнів одразу необхідно навчити правильно
записувати умову завдання, визначати поточний і базисний період.
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Запис умови:
Після реконструкції

До реконструкції
(базисний період)
Q0=100 шт.

Q1=?

Q2=?

L0=400 чол.

L1=400 чол.

L2=400 чол.

І рік

ІІ рік

ІПП0=1
ІПП1=1,1
ІПП1=?
ІПП0=?
ІПП1=?
ІПП1=0,26 шт./чол.
1) Для відповіді спочатку треба визначити продуктивність праці в натуральному
виразі в базовому і поточному періодах:
шт./чол.; ПП1 = 1,1ПП0=0,275 шт./чол.;
ПП2=0,26 шт./чол.
З формули
знаходиться Q = ПП∙L: Q0=100 шт. Q1=0,275∙400=110 шт.
Q2 = 0,26∙400 = 104 шт.
2)
Зросла на 10% (0,275:0,25=1,1; 1,1-1=0,1 або +10%).
3)
Продуктивність зменшилась на 5,5%
порівняно з попереднім періодом (0,945 – 1 = -0,055 або -5,5%)
4)
Зросла на 4%.
В даній задачі оцінити зміни продуктивності праці краще в натуральному
виразі:

Отже,

. Продуктивність праці зросла на 33,3%.

Обчислення змін продуктивності у вартісному виразі, слід проводити у
порівняльних цінах (наприклад, цінах P1=6 грн).
ПП0=1;ПП1 = 1,15ПП0; ПП2 = 1,1ПП1; ПП3 = 0,91ПП2.
ІПП3/0=l,15 • 1,1 • 0,91 • 1=1,02465.
Це можна записати по-іншому:
ІППз/о=ІПП1/0 · ІПП2/1· ІПП3/2=1,15·1,1·0,91 = 1,151.
Отже, продуктивність праці за три роки зросла на ≈ 15,1 % .
Приклад використання агрегованого індексу.
Спочатку обчислимо валовий випуск продукції в кожному році в грошовому
виразі:
Σ95=30 шт. · 5 грн. + 40 шт. · 20 грн. + 60 шт. · 10 грн. =1550 грн.
Σ96=50 шт.· 5 грн. + 30 шт. · 20 грн. + 50 шт. · 10 грн. =1350 грн.
Оскільки відомостей про чисельність робітників не наведено, можна
припустити, що вона була постійною.
Звідси:
Продуктивність зменшилася на 12,9%.
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Зросла на 4,5%.
Ті учні, які не оволоділи індексним методом,
Можуть розв’язати іншим способом:
;
IПП =?

Продуктивність праці не змінилася. Пояснення:
або
IПП =?
Однак, щоб позбавитися впливу цін, треба з цього виразу видалити ціни.
Отримаємо індекс зміни продуктивності праці в натуральному виразі:

Аналіз cтатистичнихданих
Пересічна людина, проглянувши показник загального обсягу випуску
промислової продукції за 6 років, здивовано спитала б: "А де ж ця продукція?
Статистика бреше!"
Але учні, які вже розв'язали задачі даної теми, мають розуміти, що даний
показник нічого не говорить про фізичний обсяг продукції. Тому що він обчислений у
фактичних цінах, які могли зростати кожного року.
Так воно і відбувалося в Україні. В цьому вони можуть переконатися, якщо
проаналізують індекси цін промисловості з таблиці, що наведена в темі "Інфляція як
макроекономічне явище" на сторінці 126 збірника задач.
Зменшення кількості промислово-виробничого персоналу свідчить про спад
виробництва в Україні і безробіття, які характеризують економічну кризу
промисловості.
Показник продуктивності праці, розрахований за двома цими показниками
(загальний обсяг продукції у фактичних цінах і середньорічна кількість промислововиробничого персоналу), не дасть чіткої картини ефективності використання праці в
промисловості України за 1995-2000 рік, тому що він не позбавлений впливу цін.
Аналіз даної таблиці надає вчителеві змогу показати учням, що не будь-яка
інформація є інформацією в буквальному сенсі. Цифри — лише підстава для
вдумливого аналізу, і тільки економічно освічена людина може з наявних даних
отримати достовірну інформацію.
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Виробництво
Базові поняття
• виробництво
• ефективність
• продуктивність
• інтенсивність праці
Головні аспекти теми
Виробництво — процес створення життєвих благ, необхідних для існування і
розвитку людського суспільства.
Фактори виробництва можна розглянути на прикладі будь-якого
виробництва за схемою:

Засоби виробництва
Показники ефективності виробництва доцільно розглянути на прикладі
конкретних задач (завдання 4 другого рівня), попередньо розглянувши
визначення за текстом підручника.
Для розширення та поглиблення знань учнів за наявності часу можна
розв'язати задачі на розрахунок зміни продуктивності праці за певний період.
Задача 1
Бригада з 23 швачок за січень пошила 260 костюмів, у лютому до роботи стали
ще 4 швачки і разом вони пошили 280 костюмів. Як змінилась продуктивність праці
у лютому?
Розв'язання
Задача розв'язується індексним методом.
Спочатку дізнаємось індекс зміни кількості випущеної продукції:

Далі розрахуємо індекс зміни чисельності швачок:
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Індекс продуктивності праці дізнаємось за формулою:

Отже, звідси: (0,917 - 1) · 100%=-8,3%
Відповідь. Продуктивність праці знизилась на 8,3 %
Задача 2
Кондитерський цех збільшив обсяг випічки тортів за день з ПО до 121. Як
змінилась продуктивність праці, якщо кількість зайнятих робітників зросла на 10 %,
а ціни зросли на 13 %?
Розв'язання
Під час розв'язання даної задачі рівень інфляції не враховується,оскільки обсяг
виробництва дано в штуках.

Відповідь. Продуктивність праці не змінилась.
Задача
Продуктивність праці за перший рік зросла на 10 %, за другий рік знизилась на
5%. Як змінилась продуктивність праці за 2 роки?

(1,045 – 1) · 100% = 4,5%.
Відповідь: за два роки продуктивність праці зросла на 4,5 %. Завдання для
самостійної роботи
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Завдання 1
За перший рік трудомісткість виробництва знизилась на 10 %. За другий рік,
після підвищення цін на 4 %, випуск продукції зріс на 1/5 при скороченні кількості
працівників на 2 %. Як змінилась продуктивність праці за 2 роки? (Для розв'язання
задачі скористайтесь такими формулами: трудомісткість = 1 / продуктивність праці;
продуктивність праці = 1 / трудомісткість).
Завдання 2
За перший рік продуктивність праці збільшилась на 17,6 %. За другий рік
кількість випущеної продукції зросла на 30 %, а кількість робітників зменшилась на
2 %. Як змінилась продуктивність праці за два роки?
Завдання З
Назви позитивні риси та недоліки такої форми організації виробництва, як
спеціалізація. На основі зроблених висновків заповни таблицю.
Спеціалізація
Позитивні риси

Недоліки

Завдання 4
Укажи причини та поясни, як пов'язані частка зайнятих у невиробничій сфері та
рівень економічного розвитку країни.
Завдання 5
Побудуй секторну діаграму матеріального виробництва за складом його галузей:
• промисловість — 65 %;
• сільське господарство — 15 %;
• будівництво — 8 %;
• транспорт, зв'язок — 6 %;
• торгівля — 5 %;
• інші галузі — 1 %.
Тести
Виберіть правильну відповідь.
1. Укажіть наслідки введення спеціалізації на підприємстві:
А стало працювати більше робітників;
Б посилилась взаємозалежність;
В розширили асортимент продукції, то випускалася;
Г підвищились ціни товарів, то випускаються підприємством.
2. Укажіть, що належить до засобів праці:
А верстат;
Б цемент;
В цегла;
Г приміщення заводу.
3. Укажіть, що належить до предметів праці:
А цемент;
Б обладнання цеху;
В комбайн;
Г автошляхи.
19

4. Виберіть повний перелік ресурсів, необхідних для виробництва:
А автомобіль, водій, гроші;
Б капітал, земля, підприємницькі здібності;
В природні ресурси, трудові ресурси, капітал, підприємницькі здібності,
інформація;
Г природні ресурси, праця, капітал, інформація.
5. Укажіть визначення виробничих ресурсів:
А усе необхідне для задоволення потреб людини;
Б усе необхідне для виробництва товарів і послуг:
В усі прилади й механізми, які використовуйтеся для виробництва;
Г уміння і знання людей, які працюють.
Відповіді
Завдання 1
Розв'язання

Завдання З
Позитивні риси: покращання якості, запровадження нових технологій,
підвищення продуктивності праці, збільшення кількості виробленої продукції.
Негативні риси: зростання взаємозалежності.
Завдання 4
З підвищенням рівня економічного розвитку країни зростає частка зайнятих у
невиробничій сфері та знижується частка зайнятих у виробництві. Це пояснюється
широким застосуванням нових технологій у виробництві, що дає змогу зменшити
кількість зайнятих у виробничій сфері з одночасним підвищенням продуктивності
праці.
Завдання 5
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Достатній рівень
За три роки обсяг виробництва продукції на підприємстві змінився так, як
вказано в таблиці:
Вид
продукції
А

Обсяг випуску продукції (тисяч одиниць)
1996
60

1997
70

1998
80

Б
80
90
100
Ціни продукції А - 20 гривень за одиницю, продукції Б - 30 гривень за
одиницю (ціни були незмінними протягом трьох років). Розрахуйте:
1) Як змінився обсяг випуску продукції кожного виду в натуральному виразі,
якщо за базовий рік прийняти 1996?
2) Обсяг валового випуску продукції у вартісному виразі по роках.
3) Як змінився валовий випуск продукції у 1998 році порівняно з 1996 роком?
4) Порівняйте індекси випуску продукції в натуральному обчисленні і в
вартісному.
Майстерня по ремонту взуття, в якій працюють чотири майстра, мала такі
показники надання послуг у грошовому виразі:
Роки
1998
1999
2000
Обсяг наданих послуг (тис. грн.)
35
70
75
Розрахуйте індекс зміни обсягу наданих послуг по роках:
- прийнявши 1998 рік за базовий;
- порівняно з попереднім роком. Дайте відповіді на питання:
1) 3 чим може бути пов'язане збільшення надання обсягу послуг по роках, якщо
ціни протягом 3-х років були незмінними?
2) Якщо ціни зростали кожного року, який висновок можна зробити про
причини збільшення обсягу виробництва?
Сімейне підприємство з пошиття жіночих суконь за 4 роки мало такі показники
обсягу випуску продукції:
1996
6220
40

1997
7775
45

1998
9330
50

1999
10000
55

Кількість суконь (шт.)
Ціна за 1 сукню (грн.)
Грошовий продукт (обсяг
випуску у вартісному виразі),
грн.
1)
Розрахуйте обсяг випуску продукції у вартісному
виразі і заповніть таблицю.
2)
Розрахуйте індекс зміни обсягу випуску у
натуральному виразі в кожному році до попереднього. Проаналізуйте отримані дані.
3)
Розрахуйте індекс зміни щорічного обсягу випуску
в вартісному виразі по відношенню до попереднього року.
4)
Порівняйте індекси зміни обсягу випуску у
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натуральному і вартісному виразі. Поясніть, чому вони відрізняються?
53.Розрахуйте продуктивність праці на молокозаводі у натуральному виразі за
наступними даними:
Обсяг
випуску
продукція
за рік (тис.
літрів)
50
60
70
75

Чисельність
працівників в
середньому за
рік (чол.)

Продуктивність
праці, тис.
л./чол. - рік

Індекс зміни
продуктивності
праці

1997
100
1998
125
1999
125
2000
125
Визначте:
1) Як змінювалась продуктивність праці кожного року відносно попереднього
(ланцюговий індекс)? Проаналізуйте отримані дані.
2) Як змінилась продуктивність праці у 2000 році порівняно з показниками у
1997 році (базовий індекс)?
3) Чому дорівнює середньорічний індекс зміни продуктивності праці?
54.У 1 998 році неї цукровому заводі введено нову технологічну лінію. Обсяг
випуску продукції при тій самій чисельності персоналу збільшився так, як
наведено у таблиці:
Обсяг
випуску
продукція
за рік (тис.
центнерів)

Чисельність
Продуктивність Індекс зміни
працівників в
праці, тис.
продуктивності
середньому за
у./чол-рік
праці
рік (чол)

1997
450
100
1998
650
100
1999
675
100
2000
675
100
1) Розрахуйте показник продуктивності праці по роках і заповніть таблицю.
2) Як змінювалась продуктивність праці кожного року відносно попереднього
(ланцюговий індекс)? Проаналізуйте отримані дані.
3) Як змінилась продуктивність праці у 2000 році порівняно з рівнем цього
показника у 1997 році (базовий індекс)?
4) Чому дорівнює середньорічний індекс зміни продуктивності праці?
55.Радіозавод випускав 100 телевізорів на день. Після реконструкції
головного конвеєра продуктивність праці одного працівника зросла на 10%. Однак
наступного року продуктивність праці одного працівника дорівнювала 0,26
телевізорів на день. Визначте:
1) Скільки телевізорів на день випускав завод після реконструкції і у
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наступному році, якщо чисельність працюючих протягом всього періоду була
постійною і дорівнювала 400 осіб?
2) Як змінилась продуктивність праці після реконструкції заводу (у відсотках)?
3) Як змінилася продуктивність праці у наступному році (у відсотках)?
4) Як змінювалась продуктивність праці протягом всього періоду?
56.Після реконструкції конвеєра на автомобільному заводі у минулому році
продуктивність праці збільшилась. На одного робітника прийшлося 104 автомобілі
замість 80 автомобілів. Але у наступному році продуктивність праці впала на 10%.
Визначте загальний приріст продуктивності праці за 2 роки у відсотках і у
натуральному виразі.
Високий рівень
57. Маслозавод випускав 60 тис. кг масла на місяць за ціною 4 грн за кілограм.
Після підвищення ціни до 6 грн за 1 кг завод став виробляти 80 тис. кг масла на
місяць. На скільки відсотків збільшилась або зменшилась продуктивність праці,
якщо чисельність працюючих на заводі не змінилась?
58. Молокозавод виробляв 50 тис. літрових пляшок молока за добу за ціною 100
крб за літр. Після підвищення відпускної ціни до 150 крб за літр завод почав
відпускати у торговельну мережу45 тис. літрових пляшок на добу. На скільки
відсотків збільшилась чи зменшилась продуктивність праці, якщо чисельність
працюючих на заводі не змінилась?
59. Як змінилась продуктивність праці, якщо за перший рік вона зросла на 15%, за
другий рік - на 10%, а за третій рік зменшилась на 9%?
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СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ТА ЇХ СИСТЕМ
1. Відомо, що якби троє з чотирьох підприємців, які мають рахунки в банку,
утворили спільний капітал, то він був би:
без першого-900 тис. г. од.;
без другого - 850 тис. г. од.;
без третього - 800 тис. г. од.;
без четвертого - 750 тис. г. од.
Скільки грошей на рахунку в кожного підприємця?
2. Експедитору видали для закупівлі товарів 480 тис. у. о. Дано завдання купити
рівно 20 одиниць товару трьох видів: радіоапаратуру по 30 тис. у. о. за одиницю,
одяг по 10 тис. у. о. за одиницю, побутову техніку по 5 тис. у. о. за одиницю,
витративши при цьому всі гроші. Скільки одиниць товару кожного виду має
бути закуплено?
3. Оплачуючи чек клієнту, працівник банку помилився і виплатив сотнями тисяч
грошових одиниць суму, зазначену в чеку в тисячах грошових одиниць, і,
навпаки, тисячами грошових одиниць суму, зазначену в сотнях тисяч. Клієнт
виявив помилку, лише витративши 350 тис. г. од. На цей момент сума, що
залишилася в клієнта, удвічі перевищувала ту, яку він указав у чеку. На яку
суму було виписано чек?
4. Наймаючи менеджера на роботу, в контракті зазначили, що за рік йому належить
зарплата в розмірі 500 тис. г. од. та премія у вигляді телевізора або іншої речі
такої вартості, яка видається авансом на початку року. Менеджер розірвав
контракт, пропрацювавши 7 місяців. При звільненні він одержав 240 тис. г. од.
Який аванс видали менеджеру на початку року?
5. Розподіляючи премії серед 150 осіб трудового колективу підприємства, прийняли
такий порядок: сума 720 тис. г. од., видана для преміювання, розподілялася
порівну між двома відділами з різними умовами праці. При цьому кожний
працівник першого відділу одержував на 2 тис. г. од. більше від кожного
працівника другого відділу. Скільки людей працює в кожному з відділів? Яку
премію одержав кожний працівник першого та другого відділів?
6. Компанії «Омега» і «Тета» пропонують на біржі однакові партії однотипних ав
гомобілів за різними цінами. Якщо компанія «Омега» продасть на 2, а компанія
«Тета» - на 3 автомобілі менше пропонованої кількості, то перша заробить 112
тис. г. од., а друга-135 тис. г. од. Якщо ж, навпаки, компанія «Омега» продасть на
3 автомобілі, а компанія «Тета» -на 2 автомобілі менше пропонованої кількості,
то компанія «Омега» заробить на 32 тис. г. од. менше, ніж компанія «Тета».
Який виторг від реалізації компаніями «Омега» і «Тета» усіх їх автомобілів?
Скільки автомобілів збирається реалізувати кожна з компаній?
7. Фонд заробітної плати на підприємстві з чисельністю персоналу менше 25 осіб
становить 2 млн г. од. У результаті збільшення персоналу на 15 осіб і зростання
середньої заробітної плати на 50 тис. г. од. фонд заробітної плати збільшився на
3 млн 250 тис. г. од. Яка нова чисельність персоналу на підприємстві? Яка
середня заробітна плата після збільшення фонду зарплати?
8. Фірма має два відділи, сумарний прибуток яких у минулому році був 13 млн г. од.
На наступний рік заплановано збільшення прибутку першого відділу на 75 %, а
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другого - на 140 %. У результаті сумарний прибуток фірми має вирости в два
рази. Який прибуток кожного з відділів у минулому році? У наступному році?
9. Маючи певний початковий капітал, підприємець взяв у кредит
суму, що дорівнювала цьому капіталу, заплативши за кредит 1 тис. г. од.
Після цього він знову взяв у кредит суму, що дорівнювала тому капі
талу, яким тепер володів, і знову заплатив за кредит 1 тис. г. од. Подібне
повторилося ще два рази. Проте після сплати за останній кредит
підприємець залишився без грошей. Яким був початковий капітал
підприємця?
10.Якщо до акціонера А перейде від акціонера Б кількість акцій на
1 млн г. од., то акціонерний капітал А стане вдвічі більшим, ніж капітал Б.
З іншого боку, якщо акціонер Б збільшить свій акціонерний капітал за
рахунок А на 1 млн г. од., то вартості акцій А та Б зрівняються. Якими
акціонерними капіталами володіють А та Б?
11. 3 установчої угоди фірми випливає, що частка учасника А становить —
статутного капіталу, частка учасника Б - , частка учасника В - статутного
капіталу. У поточному році було вирішено весь прибутоквитратити на купівлю
для цих учасників 17 автомобілів. Як поділити автомобілі між учасниками?
12.На зборах акціонерного товариства була відсутня від загальної кількості
акціонерів. Після того як прийшов один із тих,що спізнилися, частка відсутніх
становила від усіх акціонерів. Скільки акціонерів у товаристві?
13.Утворюючи акціонерне товариство, перший із чотирьох учасників вніс у
статутний фонд , другий - , третій - всього фонду.Четвертий же вніс 6500
год. Скільки грошей вніс кожний учасник у статутний фонд і чому цей фонд
дорівнює?
14.Столітній ювілей підприємства буде тоді, коли мине ще стільки років, скільки
становить сума , і частини від часу його існування.Скільки років існує
підприємство?
15.Двоє партнерів по товариству домовилися знімати зі спільного
рахунка в банку протягом кожного місяця певну постійну суму кожний.
Якщо рахунком буде користуватися тільки перший із партнерів, то він
вичерпає його за 1 рік, а якщо обидва відразу, то за 8 місяців. За який час
витратив би гроші другий партнер?
16.Фермер звичайно зорює свою ділянку за 10 днів. Але, використовуючи нову
техніку, він щодня орав на 2 га більше, ніж звичайно, і закінчив роботу на 2 дні
раніше. Скільки гектарів фермер орав щодня? Яка загальна площа його
ділянки?
17.Підприємство за 10 днів випускало партію автобусів. Після реконструкції
підприємства за 1 день почали випускати на 1 автобус більше. У зв'язку в цим
збільшену на 4 автобуси партію почали випускати на 3 дні раніше. Скільки
автобусів за день випускали до реконструкції підприємства та після неї?
18.Підприємство щодня виготовляє 3 вироби понад норму й тому за 5 днів випускає
понад семиденне завдання ще 11 виробів. Скільки виробів за день фактично
випускає підприємство?
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19.При сушінні яблук 0,5 втраченої ними маси виявилися в 1,5 раза більшими від
маси сушених яблук. Яка маса 4 т яблук після сушіння?
20.Після того, як з бака вантажного автомобіля перелили в бак автобуса 40 л
дизельного палива, у баці автомобіля залишилося палива в 6 раз менше, ніж стало
в баці автобуса. Якби замість цього з бака автобуса переліпи в бак автомобіля
10 л палива, то в них було би палива порівну. Яка кількість палива була в баках
автомобіля й автобуса спочатку?
21.Дві бригади прохідників прокладали тунель назустріч одна одній і за
розрахунками повинні були зустрітися після закінчення 24 діб. Скільки часу
потрібно на прокладання тунелю кожній з бригад окремо, якщо швидкості
проходки бригад відносяться як 3 : 4?
22.Акціонерне товариство витратило частину від одержаного прибутку на
закупівлю устаткування, частину грошей, що залишилися,на будівництво житла
для акціонерів, виплатило 2,5 млн г. од. дивідендів по акціях. Після всіх цих витрат
залишилася нерозподіленою частина прибутку. Який прибуток акціонерного
товариства?
23.У видавництві «Антарктида» на оформлення оригіналу-макета рукопису
обсягом у 4 авторські аркуші витрачають такий самий час, що й на оформлення
трьох авторських аркушів у видавництві «Тропіки». Яка продуктивність праці
кожного з видавництв, якщо рукопис обсягом 20 авторських аркушів
видавництво «Антарктида» оформляє на 2 місяці раніше, ніж видавництво
«Тропіки»?
24.Фірма купила 1 тисячу акцій трьох компаній па загальну суму 600 тис. г. од.
Вартість акцій компанії «Альфа» у пакеті становить від вартості акцій компанії
«Бета», а вартість акцій компанії «Гама» дорівнює від вартості акцій компаній
«Альфа» та «Бета», разом узятих. На яку суму було куплено акції кожної з
компаній?
25.Будівельне замовлення на загальну суму 955 тис. г. од. розподілене серед трьох
будівельних фірм так: друга фірма одержує половину від суми, одержаної
першою фірмою, та премію 90 тис. г. од., третя фірма одержує половину від
суми, одержаної другою фірмою, та премію 120 тис. г. од. Скільки грошей
одержує кожна фірма?
26.Фермер Іванов зібрав урожай суниці, що дорівнює у середньому 50 кг із 1 сотки
(0,01 гектара). Фермер Петров на ділянці, площа якої в2
рази менша, домігся
врожайності в 1,5 вищої, але зібрав зі своєї ділянки на 125 кг ягід менше, ніж
Іванов. Які площі ділянок в Іванова і Петрова? Скільки кілограмів суниці зібрав
кожний з них?
27.Фермер планував обробити до певної дати 40 га землі. Однак щодня йому
вдавалося обробляти на 21 а більше, що дало можливість на3
дні
раніше
запланованого терміну обробити 35 га. Скільки гектарів землі
фермер обробляв щодня?
28.Автослюсар о гримав завдання на виготовлення кількох комплектів деталей для
восьмициліндрових автомобільних двигунів. Слюсар підрахував, що коли йому
вдасться підвищити продуктивність праці на 0,1 дет./год, то він зможе
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виконати завдання на 12 год раніше строку, а якщо ще на 0,5 дет./год, то
виконає завдання на 36 год раніше строку. Скільки деталей потрібно
виготовити слюсарю?Яка кількість деталей на кожний двигун?
29.Поїзд із платформами здатний перевезти 175 автомобілів. Після
переустаткування платформ кожна з них вміщає на 2 автомобілі більше, що дає
можливість зменшити кількість платформ на 10 під час перевезення в поїзді тієї
самої кількості автомобілів. Скільки платформ тепер бере участь у перевезенні?
Скільки автомобілів уміщує кожна платформа після переустаткування?
30.Загальні збори акціонерів вирішили розподілити прибуток акціонерного
товариства 5 млн г. од. так: більшу частину прибутку направити у фонд
розвитку підприємства, другу частину, що дорівнює - першої, використати для
будівництва житла працівникам підприємства, і третю, таку, як друга,
використати для виплати дивідендів акціонерам. Одночасно було вирішено
випустити акції для продажу на біржі цінних паперів на суму, що дорівнює
виділеній на виплату дивідендів, у кількості 300 звичайних і 200 привілейованих
акцій (вартість привілейованої акції на 1 тис. г. од. вища, ніж звичайної).
Скільки грошей було виділено на кожний напрямок? Яка вартість однієї
звичайної та однієї привілейованої акції?
31.У концерні А за місяць на двох підприємствах виготовляють 800
одиниць продукції. У концерні-конкуренті Б на двох аналогічних підприємствах,
що мають продуктивність праці відповідно на 30 % і 10 % вишу,
ніж аналогічні підприємства концерну А, за місяць виготовляють на
140 одиниць продукції більше. Скільки одиниць продукції виготовляють
на кожному підприємстві концернів А та Б?
32.Два фермери, у першого з яких площа земельної ділянки в 3 рази менша, ніж у
другого, вирішили обробляти свої ділянки спільно,плануючи це зробити за 12
днів. Однак на практиці перший фермер повністю обробив свою ділянку і
припинив роботу, а другий фермер обробив свою ділянку. Уся робота
фермерів зайняла 27,5 дня. Скільки часу потрібно було кожному з фермерів,
щоб обробити свою ділянку?
33.На конвеєрних лініях молочного заводу виготовляють два сорти
морозива: шоколадне і полуничне. За 8 год роботи з кожної лінії сходить
однакова кількість порцій морозива. В один із днів на шоколадній лінії
трапилася поломка, внаслідок якої денний випуск шоколадного морозива
скоротився на 2 тисячі порцій. При цьому виявилося, що на випуск однієї
порції шоколадного морозива фактично витрачалося на 1,2 с більше, ніжна
випуск однієї порції полуничного.
Скільки порцій шоколадного і полуничного морозива було випущено в цей
день?
34.На підприємстві прийняли такий порядок оплати праці за виготовлення
складних деталей: за першу деталь робітник одержує 6 г. од., за кожну наступну на 2 г. од. більше. Крім того, за виконання денної норми робітнику виплачується
премія 30 г. од. Якою повинна бути денна норма,щоб середня вартість деталі
дорівнювала 14 г. од.?
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35.Річний план підприємства передбачає випуск 20 % продукції у
першому кварталі, збільшення випуску виробів у 1,5 раза у другому кварталі.
План третього кварталу с середньою величиною від випуску перших
двох кварталів, в останньому кварталі необхідно виготовити 7000 виробів.
Яку кількість випуску виробів передбачає річний план?
36.Застосовуючи сучасні методи переробки деревини, комбінат домігся
виготовлення з 500 м3 сировини на 25 комплектів меблів більше,ніж раніше він
виготовляв з 600 м3. При цьому на 3 комплекти меблів тепер витрачається
стільки сировини, скільки раніше витрачалося на 2 комплекти. Скільки кубічних
метрів сировини витрачалося раніше і витрачається тепер на один комплект
меблів?
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Складні відсотки в банківській справі
Розглянемо метод підрахування прибутку з капіталу, коли вартість грошей
(основна сума) Р зростає з кожним роком на все більшу величину. Такий метод
підрахування прибутку називається компаундингом, або розрахунком майбутнього
вартості сьогоднішнього руху грошей, коли відсоткова ставка береться від
величини, яка дорівнює основній сумі плюс прибуток, а кожний крок цього процесу
назвемо компаундом (нарахуванням). Результат такого способу нарахування
майбутньої вартості (суми компаунда) називається складними відсотками.
Складні проценти звичайно підраховують періодично протягом року. Якщо
складні відсотки підраховуються щомісячно (12 разів на рік), то це називається
щомісячним компаундом, а кожний місяць називають конверсійним періодом. Якщо
складні проценти нараховуються кожні 3 місяці (4 рази на рік), то це називається
квартальним компаундом, а кожний тримісячний проміжок часу між двома
послідовними підрахунками вартості грошей є конверсійний (або процентний)
період. Якщо складні проценти нараховуються кожні 6 місяців (2 рази на рік), то
кажуть, що це піврічний компаунд, а кожний 6 місячний проміжок часу між двома
послідовними підрахуваннями вартості є також конверсійним періодом. Прибуток за
складними відсотками може також нараховуватися щорічно, щотижня, щоденно та
неперервно.
Зауважимо, що ставка процент за конверсійний період може бути обчислена
діленням розміру ставки процента на кількість конверсійних періодів за рік.
Назви основні типи задач на відсотки.
Відомі такі основні типи задач на відсотки:
1) знаходження відсотків від числа;
2) знаходження числа за його відсотками;
3) знаходження відсоткового відношення двох чисел.
Як знайти відсотки від числа?
Щоб знайти р відсотків від числа а, потрібно це число а поділити на 100 (знайти один
відсоток) і знайдений результат помножити на число відсотків р.
- формула знаходження р% від числа а.
Наприклад, знайдемо 18% від 300: (300:100) · 18 =54.
Як знайти число за його відсотками?
Щоб знайти число, р відсотків якого дорівнює b, потрібно число bподілити на
відповідний йому відсоток р (знайти 1 відсоток) і помножити на 100.
— формула знаходження числа, р% якого дорівнюєb. Наприклад,
знайдемо число, 80% якого становить 560: (560:80) ·100 = 700.
Як знайти відсоткове відношення двох чисел?
Щоб знайти відсоткове відношення двох чисел а і b, потрібно:
1)перше число поділити на друге;
2)знайдену частку записати у відсотках.
· 100% — формула знаходження відсоткового відношення числа а до b.
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Наприклад, знайдемо, який відсоток числа 450 становить число 15:

Розв'яжи задачу.
Із цукрових буряків виходить 12% цукру. Скільки цукру вийде із 400 кг буряків?
Розв'язання
Для розв'язання задачі використаємо формулу знаходження відсотків від числа —
. Матимемо:
(кг) цукру вийде із 400 кг буряків.
Відповідь. 48 кг.
Отримані при сушці винограду родзинки становлять 32%маси винограду. З якої
кількості винограду можна отримати 2 кг родзинок?
Розв'язання
Для розв'язання задачі використаємо формулу знаходження числа за його
відсотками
. Матимемо:
(кг) — потрібно взяти винограду, щоб одержати
2 кг родзинок.
Відповідь. 6,25 кг.
Задачі на відсотки, концентрацію
Три найпростіших задач на відсотки.
Прості задачі на відсотки.
До найпростіших задач на відсотки відносять такі:
1. Знаходження відсотка від даного числа
Якщо число х становить п% від числаa, то
.
2. Знаходження числа за його відсотком.
Якщо про число х відомо, що його т% дорівнюють b, то
3. Відсоткове відношення двох чисел.
Відсоток, який число а >0 становить від числа b>0, знаходимо за формулою
Задачі на відсотковий приріст і обчислення "складних відсотків".
Розв’язування задач, розглянутих у цьому пункті, ґрунтуються на таких фактах.
4.5. Якщо деяка додатна величина спочатку дорівнювала A0, а потім стала
дорівнювати А1, то вона змінилася на р% , що обчислюються за такою
формулою:

Якщо величина збільшується, то p> 0, а якщо зменшується, то p< 0.
є змогу знайти Д за відомими Д і /?. складних відсотків". Якщо деяка додатна у
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дорівнювала Д,, а потім п разів підряд <>(причому кожен наступний раз відсотковий
? до попередньої величини, а не до Д,), то Ап знайдемо за формулою
Якщо деяка додатня величина спочатку дорівнювала
, а потім n разів
змінювалася так: першого разу на p1% (причому кожного наступного разу
процентний приріст розглядався до попередньої величини, а не до А0), то кінцеву
величину Аn знайдемо за формулою
Задача
Ціну товару спочатку знизили на 20%. Нову ціну знизили ще на 15% і, нарешті,
після перерахування її знизили ще на 10%. На скільки відсотків усього знизили
початкову ціну товару?
Розв'язання.
Нехай спочатку товар коштував х грн. Після трьох знижень він коштував

що становить
від початкової вартості товару, тобто товар
став дешевшим на 100 % - 61,2% -= 38,8 % .
Відповідь: на 38,8 % .
Задача
Населення міста щорічно збільшується на наявної кількості жителів. Через
скільки років населення потроїться?
Розв'язання.
Нехай спочатку було х жителів, а умова задачі виконується через п років. Тоді
(враховуючи
), використовуючи формулу "складних відсотків" , маємо
, тобто 1,02n=3
Логарифмуючи обидві частини (наприклад, за основою 10), маємо

Відповідь:≈55 років.
Задача
Початкова собівартість одиниці продукції дорівнювала 50 грн. Протягом
першого року виробництва вона підвищилась на деяке число відсотків, а протягом
другого року знизилась (стосовно підвищеної собівартості) на таке саме число
відсотків, внаслідок чого вона стала дорівнювати 48 грн. Визначити число відсотків
підвищення і зниження собівартості одиниці продукції.
Розв'язання.
Нехай шукане число відсотків дорівнює х% . Тоді, виходячи з умови задачі,
маємо
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тобто

Враховуючи x > 0).
Відповідь: на 20%.
Задача
Підприємство збільшувало обсяг продукції, що випускається, щорічно на одне
й те саме число відсотків. Знайти це число, якщо відомо, що за два роки обсяг
продукції, що випускається,зріс у два рази.
Розв'язання.
Нехай початковий обсяг продукції був х, а шуканий відсоток р%. Тоді,
використовуючи формулу «складних відсотків»,маємо

Відповідь:≈ 41,4%
Вправи
Внаслідок реконструкції обладнання продуктивність праці робітника
підвищилася двічі протягом року на одне й те саме число відсотків. На скільки
відсотків зростала щоразу продуктивність праці, якщо за один і той самий час робітник раніше виготовляв виробів на 25 грн., а тепер-на 28 грн. 09 коп.?
У січні завод виконав місячний план випуску готової продукції на 105%, а в
лютому дав продукції на 4% більше, ніж у січні. На скільки відсотків завод
перевиконав двомісячний план випуску продукції?
На один продукт ціна була знижена двічі, щоразу на 15%. На другий продукт,
що мав ту саму початкову ціну, що і перший, зниження було один раз на х%. Яким
повинне бути число х, щоб після всіх зазначених знижень обидва продукти мали одну
й ту саму ціну?
Текстові задачі економічного змісту.
Зарплата і продуктивність праці
Якщо в задачі йдеться про зарплату і продуктивність праці, то вважаємо, що вони
пов'язані прямою пропорційністю.
Задача
Робочий день зменшився з 8 до 7 год. На скільки відсотків потрібно підвищити
продуктивність праці, щоб при тих самих розцінках заробітна плата зросла на 5% ?
Розв 'язання.
Нехай N попередня заробітна плата; х – попередня продуктивність праці, а у нова. Тоді N = 8kx, де к - деякий коефіцієнт пропорційності між продуктивністю праці і
зарплатою (к >0).
Оскільки зарплата має за умовою збільшитися на 5%, то1,05N =7kv.
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Тоді1,05∙8кх=7ку, у- 1,2х , тобто нова продуктивність праці повинна становити 120%
попередньої, а значить її потрібно підвищити на 20%.
Відповідь:на 20%.
Задача
Двох робітників було прийнято на один і той самий термін для виконання сезонної
роботи з різною оплатою кожному за той самий трудовий день. Перший працював на а
днів менше терміну й одержав r(грн.), а другий пропрацював на а днів більше терміну
й одержав s(грн.). Якби перший працював стільки днів, скільки другий, а другий
стільки днів, скільки перший, то вони одержали б порівну. Визначити встановлений
термін роботи.
Розв'язання.
Нехай установлений термін роботи - zднів, перший робітник одержував х (грн) за
день, а другий - у (грн) за день.
Насправді перший робітник пропрацював (z-а) днів, aдругий -(z+а) днів. Маємо
систему

Із першого рівняння дістанемо
в третє:

, із другого

враховуючи
Відповідь:

>0);

і поставимо ці значення

, де

.

, де s> r.

Вправа
Робочі дні майстрів А і В оплачуються неоднаково, але обидва вони працювали
однакову кількість днів. Якби А працював на один день менше, а В — на 5 днів менше, то
А заробив би 72 грн., а В - 80 грн. Якби ж навпаки, А працював на 5 днів менше, а В - на
один день менше, то В заробив би на 36 грн. більше, ніж А. Скільки заробив кожен
майстер насправді?
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДСОТКІВВ ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКАХ
Відсотки та найпростіші математичні моделі
Одним з найбільш вживаних математичних понять в економіці є відсоток.
Відсотком (процентом) називається сота частина числа. Відсоток починається
символом %.1
Наприклад, число 2 є 1% від числа 200 і 4% від числа 50.
Відношення суми, яку виплачують за користування грошовими засобами до
величини грошових засобів називають питомою відсотковою ставкою (і). Це
відношення виражене в процентах називається відсотковою ставкою (W).
Тоді:
1)
,
Наприклад, за 1000 грн., взятих у банку, підприємець заплатив 50 грн. Тоді
питома відсоткова ставка банку становить 50:1000=0,05, відсоткова ставка (50/1000)
· 100% = 5%. Питома відсоткову ставка числа 2 від числа 200 є
, а
відсоткова ставка — 1 %.
Якщо при вкладанні засобів відсотки від них додаються до початкових
засобів, то говорять про нагромадження.
Якщо на добавлений відсоток не нараховуються нові відсотки, то говорять
про прості відсотки. Так, наприклад, якщо фірма має початковий капітал К, а
питому норму відсотку вона встановила і на рік, то через mроків прості відсотки
становлять величину К∙т∙і, а сума нагромадження засобів Ктза той же час буде
становити
2)
Такою формою розрахунку відсотків користуються фірми та банки,
встановлюючи певну кількість річних відсотків з їх поділом на прості відсотки по
місяцях (чи днях).
Приклад І. Страхова компанія вклала суму в 200 млн. грн. при нормі відсотка
6% на 5 років. Тоді прибуток, отриманий нею за цей період буде становити
млн. грн. і капітал компанії через 5 років буде становити 260 млн.
грн.
Використовуючи формулу (2), ми можемо визначити суму, що буде накопичена
через певний період.
Приклад 2.Визначити, з якої суми, виданої банком під 10% річних, через два
роки нагромадиться сума 500 млн. грн.
За формулою (2)
млн. грн., тоді
Приклад 3.Визначити, через скільки років нагромадження від суми 500млн.
грн., виданої під прості відсотки при нормі 20% річних, буде становити100 млн.
грн.?
Використаємо формулу (2):
.
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Приклад 4.Визначити, при якій відсотковій ставці відсоток від суми 100 млн.
грн. складе 10 млн. грн., якщо кредити надаються на 10 місяців.
(за місяць) або 12% річних.
Часто крім простих відсотків використовують і складні відсотки. Від перших
вони відрізняються тим, що в наступному періоді відсотки обчислюються вже від
суми, в яку включені відсотки за попередній період.
Нехай на початковий капітал К нараховуються складні відсотки по нормі і на
протязі Sперіодів (років). Будемо мати:
S=1 (після першого року):
K1 = K + K(1+i);
S=2 (після другого року):
K2 = K1 + K1i = K(i + 1)2
S=m(після m-го року):
Km = Km-1i = K(1+i)m
Отже, при нарахуванні складних відсотків протягом – m періодів кінцеве
значення нагромаджених засобів складає величину
3)
Кт= К(1 + i)m
Іншими словами, нагромадження при розрахунках за допомогою складних
відсотків обчислюють як загальний член геометричної прогресії зі знаменником
4)
r = 1+i
який називають коефіцієнтом складного відсотку.
У нових позначеннях сума вкладу через т років буде становити
5)
Кm=Кrт
Зауваження 1.Формули (2) і (5) можемо вважати найпростішими економікоматематичними моделями, за допомогою яких ведуться розрахунки в кредитних
установах. Вони утворюють послідовності, що відображають динаміку
нагромадження капіталу.
Приклад 5. В банк на терміновий вклад під 10% річних вкладена сума в 10
тис. грн. Яку суму повинен отримати клієнт через 5 років?
К0 =10 тис. грн.,m=5 років, W=10%.R = 1+і= 1+0.1 = 1,1.
Отже, К10= 10·1,15 = 16,1 тис. грн.
Приклад 6.У страховій компанії були куплені дві акції вартістю 100 грн.,
кожна з яких дає 20% приросту річних. Яку суму отримає клієнт через 3 роки?

На відміну від розрахунків із простими відсотками, операції зі складними
вимагають складніших обчислень. Для полегшення розрахунків можна
використовувати властивості логарифмів, а саме:
6)
lgKm=lgKm+mlogr.
Для коефіцієнта складного відсотка rможемо записати:
В економічному аналізі цю формулу досить часто використовують для аналізу
середнього темпу приросту.
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Приклад 7.3а п'ять років обсяг продукції повинен зрости на 100%. Яким
повинен бути середній темп росту щорічно?
Припустимо,що на початку періоду обсяг продукції складає К од. Через п'ять
років він буде складати
За умовою,
, тому
.
2
Звідси 5lnr = ln ;
Таким чином, і = 0,149, W = 14,9%. Отже, для того, щоб за 5 років обсяг
продукції зріс удвічі потрібно, щоб щорічний приріст був 14,9%.
Обчислити m можна як
7)
Як правило, складний відсоток добавляється один раз на рік, але це можна
робити і за менші періоди часу, наприклад, по місяцях (так часто розраховують
короткотермінові кредити).
У цьому випадку відсоток за період року складає .
Тоді приріст на одиницю грошей буде складати:
період

1/m

2/m

1 рік

к років

приріст
Підсумовуючи, можна зробити такий висновок:
Кінцева величина початкового капіталу К0через п років у випадку, коли
питома відсоткова ставка є і, а відсотки нараховуються mразів у рік, розраховується
за формулою
8)
Приклад 8.Сума К=200 тис. грн. вкладена під складні відсотки з розрахунку
12% річних строком на 4 роки. Обчислити кінцеву суму, якщо відсотки
нараховуються в кінці кожного місяця.
Маємо: К0=200 тис. грн., і=0,12; т=12; /с=4. За формулою (8):

Якщо проценти нараховуються один раз на рік, то отримаємо:
K4 = 200∙(1 + 0,124 = 314,7 (тис. грн.)
Викликає цікавість задача, якщо нарахування складних відсотків проходить
неперервно, тобто
. У цьому випадку потрібно перейти до границі, яку ми
розглянули в §3 розділу 3 (приклад 2) і кінцева розрахункова формула буде мати
вигляд
дечисло е —основа натурального логарифма (e ≈ 2,718).
Приклад 9.Обчислити нагромадження на стартовий капітал 2000 грн. за 4
роки, якщо складні відсотки нараховувалися неперервно з розрахунку 12% річних.
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Зауваження 2.Неперервним відсотком часто користуються при теоретичних
викладках, оскільки він допускає використання елементів диференціального
числення. Тому необхідно вміти перераховувати відсотки, що нараховуються
mразів на рік, у рівносильні їм неперервні відсотки і навпаки.
Нехай ін— неперервно нарахований відсоток, а ід— рівносильний йому
відсоток, нарахований mразів на рік. Тоді

Наприклад, для цінного паперу, який дає 10% річних і відсоток нараховується
4 рази на рік. Знайдемо величину відсотка, що нараховується непевно.
Еквівалентний йому відсоток при нарахуванні 4 рази у рік дорівнює
Зауваження 3.Формули розрахунку (2) і (3) пов'язані з арифметичною та
геометричною прогресіями відповідно. Якщо протягом рівних періодів компанія
вносила в банк постійну суму К, яка називається періодичним вкладом під складні
відсотки, то кінцеве нагромадження буде розраховуватися як сума геометричної
прогресії.
Якщо перший вклад К робиться на п років, то його кінцеве значення дорівнює
На другий рік вклад К на n-1 років дасть
і т.д.
Останній вклад робиться на один рік і дає
Загальне нагромадження за n років є сумою геометричної прогресії
10)
Приклад 10.Визначити, якою буде сума через 10 років, якщо щороку
вкладають в банк 1000 грн., а ставка складного відсотку становила 13%.
У деяких випадках ставка як простих, так і складних відсотків може змінюватися, тоді формули (2) чи (4) застосовувати важче і підрахунки доводиться
робити безпосередньо
Дисконтування
З розрахунками простих і складних процентів пов'язане питання дисконтування, потрібно визначити початкове значення величини на основі кінцевого
значення. Якщо кінцеву суму позначити через Кп, а початкову - К. то різниця
11)
називається дисконтним.
На проблему дисконтування найчастіше натрапляємо при визначенні
ефективності капітальних вкладень. У залежності від того, під які відсотки
вкладаються грошові засоби, дисконтовані засоби розраховуються порізному. Якщо мова йде про прості відсотки, то згідно з формулою (2):
12)
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деm— число років, на які вкладаються засоби.
У випадку складних відсотків
13)
Коефіцієнт
називають коефіцієнтом дисконту, а формулу (5) можна
переписати у вигляді
14)
З останньої формули можна зробити важливий висновок. Для того, щоб
підрахувати дисконтоване значення грошових засобів К, потрібно суму цих засобів
помножити на коефіцієнт дисконту в степені, що дорівнює числу років. Для
практичного користування с спеціальні таблиці зі значеннями коефіцієнта дисконту
під відповідний відсоток на задану кількість років.
Приклад 11.Підрахувати, скільки потрібно внести в банк грошей, виходячи з
%
25 річних, щоб через 5 років отримати суму в 40 тис. грн.
R = 1 + I = 1,25; V = 1: 1,25 = 0,80.
Отже, дисконтована сума є К =40 ∙ 0,805= 131,07 (тис. грн.).
Приклад 12.Є два варіанти придбання верстатів для одного і того ж виробництва. Строк експлуатації верстату А — 3 роки, верстату Б — 5 років. Затрати
на придбання і експлуатацію верстатів задаються такими даними (табл.).
Рік
Верстат А
Верстат В
1
1000
1500
2
200
100
3
300
200
4
300
5
400
Розрахувати і порівняти, що вигідніше: купити верстат В, чи два рази закупити верстати А.
Припустимо для простоти розрахунків, що відсоткова ставка складає 20%.
Поставимо таку задачу, скільки потрібно мати сьогодні грошей, щоб протягом 5
років придбати і експлуатувати 2 верстати А. Тобто, сьогодні заплатити и верстат А
і решту коштів вкласти в банк так, щоб їх разом з нарахованими відсотками
вистарчало на експлуатацію і придбання 2-х верстатів. Дисконтовані затрати на
придбання двох верстатів А такі:

Відповідні затрати на один верстат В такі:
Отже, перший варіант кращий. До того ж, він забезпечує потреби виробництва протягом 6 років.
Погашення довготермінових кредитів
При наданні довготермінових кредитів повинні бути розроблені плани оплати
кредитів, тобто погашення кредитів позичальником протягом певного часу (т
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років). Причому позичальник вносить виплати так. щоб за вказаний період
погасити весь кредит, включаючи відсотки. Як правило, внески вносяться в кінці
року.
Позначимо через К кредит, наданий на т років, a R— щорічний внесок на
погашення кредиту. Перший внесок виплачується по закінченні 1-го року і його
дисконтована величина є RV, другого — RV2і т. д Кредит буде погашений, якщо
вартість всіх виплат дорівнює взятим початковим грошовим засобам у кредит,
тобто
Вираз у дужках є сумою геометричної професії, тому отримаємо
15)
Прогресії
Арифметична прогресія
Арифметична прогресія- це послідовність, кожний член якої, починаючи з
другого, дорівнює попередньому члену, доданому до одного й того самого числа (це
число називається різницею арифметичної прогресії).
Позначення
a1- перший член;d– різниця; n–число членів; аn–n-й член;
Sn = a1 + a2 + a3 +…+an – сума перших n членів.
Формули
a2 = a1 + d; a3 = a2 +d; … ; an-1 = an + d;
d = an-1 - an
an = a1 + d(n-1) – формула n – го члена арифметичної прогресії
…, an-k,…,an ,…,an+k , …
к кроків

к кроків

Якщо
k + m = p + q,
то
ak + am = ap + aq

де k

Звичайно при розв'язуванні задач на арифметичну прогресію всі невідомі
виражають через а, і d(і при необхідності n). Склавши рівняння (чи кілька рівнянь),
знаходимо ці величини, а потім те, що необхідно знайти в задачі.
Корисно знати таке: якщо числа а, bі cє послідовними членами арифметичної
прогресії, то 2b = а + с.
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Геометрична прогресія
Геометрична прогресія - це послідовність відмінних від нуля чисел, у якій
кожний член, починаючи з другого, дорівнює попередньому, помноженому на
одне й те саме число (це число називається знаменником геометричної прогресії).
Позначення
a1 - перший член; q- знаменник ( q ≠0); п - число членів;
bn- п-й член {bп ≠ 0); Sn= b1+ b2+…+- сума перших п членів.
Формули
b2 = b1q; b3 = b2q; …; bn-1 = bnq
bn =b1qn-1 – формула n-го члена арифметичної прогресії
…, bn-k,…,bn ,…,bn+k , …
к кроків

к кроків

Якщо k + m = p + q,
то bkbm = bpbq

Нескінченна геометрична прогресія при |q| < 1.
Комбіновані задачі
1. Нескінченна геометрична прогресія при |q|< 1
Якщо в геометричній прогресії |q|<1, то можна розглянути суму нескінченної
кількості членів.
S∞ = b1 + b2 +…+ bn + …
Цю суму можна знайти за формулою

Застосування прогресій в економіці
Вважається, що на рівні з винаходом колеса створення банків є одним з
найважливіших винаходів людства. Перші банкіри - лихварі й міняли - з'явилися
вже в давньому світі, а перші справжні банки були застосовані у Венеції в 1171 році
і в Генуї - в 1320 році. З тих пір банківська система поширювалася і
вдосконалювалася. В царській Росії перші банки з'явилися у 1774 році.
Слово «банк» походить від латинського «bапко » - лава, крамниця, міняли.
Сучасні банки акумулюють гроші, цінні папери, надають кредити, здійснюють
взаємні розрахунки, випускають гроші і цінні папери, здійснюють операції із
золотом й іноземною валютою і т. д. комерційні банки забезпечують зв'язок
міжтими, хто накопичує гроші, і тими, хто бере їх в борг. Тобто банк є
посередником вбудь-яких економічних справах.
Ділові люди звертаються в банк тоді, коли прагнуть зберегти, накопичити,
вкласти гроші в будь-яку справу або взяти їх у борг.
Тих, хто вкладає гроші в банк, фінансисти називають вкладниками, а самі
внески -депозитами. Вкладники отримують в банку прибуток у вигляді відсотків, що
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нараховують на внесок.
Банки не просто зберігають гроші, як зберігає валізу камера сховища на
вокзалі. Банки надають гроші у позику тим, хто їх потребує.
Ті, хто позичає гроші в банку, називаються позичальниками.
Гроші, що надаються банком позичальнику, називаються кредитом (від
латинськогоkredit - «він довіряє») на умовах повернення із обов'язковою виплатою
позичальником відсотків за користування кредитом.
За рахунок цих відсотків банк виплачує доходи вкладникам та існує сам.
Громадяни зберігають в банках свої заощадження, ведуть розрахунки за різними
платежами, беруть позику на будівництво і т. д.
Підприємства зберігають в банках прибуток і через банки розраховуються зі
партнерами. Держава через банки свої закупівлі.
Комерційні банки виконують дві основні функції:
1. Вони накопичують безстрокові вклади, тобто відкривають поточні рахунки
(власник вкладу може як знімати з нього гроші, так і збільшувати його,
виконуючи нові вклади), сплачують чеки, зберігають різні строкові вклади
населення і т. ін..;
2. Банки надають кредити підприємцям, фермерам, торговельникам та іншим.
Як банк «створює гроші»? Перш за все відзначимо, що в кожній державі діють
тисячі комерційних банків. Так, у США більше 15000 банків, в Росії їх близько
1700,в Україні більше 300. Роботу комерційних банків контролює один або декілька
центральних банків. В Україні цей контроль здійснює Національний Банк України
(НБУ).
,
Національним банком встановлюється, що визначена частка внесків в банк
повинна бути обов'язково в резерві банку у вигляді готівки. Вона зазвичай
зберігається Національному Банку України, який нею і розпоряджається. Ці гроші
називаються обов'язковими резервами банка. Решту грошей можна надавати в\
кредит під певні відсотки. З цих доходів вкладникам сплачуються відсотки за
користування їх грошима. Частка резервів зазвичай коливається від 5% до20 - 25%.
Отже обов'язкову, або резервну, частину вкладів комерційні банки переводять
до Національного Банку України, а решта грошей іде на позики та інвестиції. їх
називають надлишковими, або вільними, резервами. Таким чином, кожний окремо
взятий комерційний банк може надати кредитів тільки на величину надлишкових
резервів.
Наприклад, якщо в комерційний банк вкладено суму в 100 грн, а обов'язкові
резерви становлять 15%, то сума обов'язкових резервів становить 15 грн, а вільні
резерви становлять 100-15=85 грн. цю суму комерційний банк може надати в
кредит. Вкласти в будь-яку справу і т. ін..
Застосування геометричної прогресії
Геометрична прогресія відіграє велику роль у побудові математичних моделей
економіки. Вона використовується при розрахунках з вкладниками, при визначенні
сумарної спроможності кредитування системи банків, при обчисленні завтрашньої
вартості сьогоднішніх грошей та інше. Розглянемо деякі приклади «створення
грошей» системою банків.
Чудовою властивістю сучасної системи комерційних банків є те, що
спроможність до кредитування в усіх комерційних банках, разом взятих, на багато
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більша, ніж у кожного банку окремо.
Задача 1. Обчислити сумарний обсяг кредитів, , що видно системою шести
банків, якщо обов'язкові резерви становлять 20% і зроблено вклад у 1 000 000 грн.
Розв'язання:
У даному випадку
звідки
тоді
таким чином, якщо перший з банків міг надати кредитів на суму 800 000 грн, то
система з шести банків зуміла надати кредитів на суму 2 951 424,4 грн, що в 3,7
разів більше, ніж один перший банк.
Задача 2. обчислити суму обов'язкових резервів, що одержить центральний банк від
роботи системи шести банків, якщо обов'язкові резерви становлять 20%, а зроблено
вклад 1 000 000 грн.
Розв'язання:
Як і в задачі 1, р = 0,2 і q = 0,8.
Тоді Р1=1000000 · (1-(0,8)6)= 737856,1 (грн)
Отже, центральний банк одержав суму близьку до внесеного вкладу,
виступивши тільки гарантом збереження 20% від внесеного вкладу. Одночасно
центральний банк може впливати на сумарний обсяг кредитування шляхом зміни
величини обов'язкових резервів (р%).
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КОМБІНАТОРИКА, ЕЛЕМЕНТИ СТОХАСТИКИ
5.1. На вітрині магазина можна поставити в ряд 14 різних пляшок з напоями.
Скількома способами це можна зробити?
5.2.Із п'яти учасників акціонерного товариства закритого типу потрібно вибрати
голову правління, його заступника і голову ревізійної комісії. Скількома способами
це можна зробити?
5.3.У конкурсі беруть участь 10 фірм, з яких журі мас вибрати 3 фірми на перше,
друге і третє місця. Скільки варіантів рішення журі існує?
5.4.Стало відомо, що на малому підприємстві з 24 працюючих четверо є бандою
злочинців. Скільки таких можливих четвірок необхідно перевірити правоохоронним
органам?
5.5.Фірма придбала 8 автобусів різних марок, які планує розподілити порівну між
двома своїми відділами. Скількома способами це можна зробити?
5.6.У перший день тижня менеджер планує провести З відповідальні заходи з 15,
запланованих на тиждень. Скільки у нього є варіантів вибору і черговості
проведення цих заходів?
5.7.Із членів трудового колективу, що складається з 12 осіб, необхідно
сформувати три бригади з однаковою кількістю працівників. Скількома способами
це можна зробити?
5.8.Що більш імовірно: упізнати в першій зустрічній після приїзду в Москву
людині єдиного знайомого, який проживає в цьому місті, чи відгадати в лотереї 6
номерів із 49? (Вважати, що в Москві 8,4 млн жителів.)
5.9.У скільки разів імовірність відгадати в лотереї «6 із 49» 5 номерів менша, ніж
імовірність відгадати 4 номери; 3 номери?
5.10.Із 9 виробів 2 бракованих. Яка ймовірність того, що при випадковій вибірці з
чотирьох виробів виявляться бракованими: один; два; не менше одного (хоча б
один)?
5.11.Автомобіль обладнано двома пристроями проти викрадення: механічним і
електричним. Механічний спрацьовує з імовірністю 0,9 (це означає, що з 10 раз він
спрацьовує 9 раз), а в електричного ймовірність спрацьовування дорівнює 0,8. Яка
ймовірність того, що автомобіль не викрадуть?
5.12.Імовірність виграшу, що випадає на 1 білет, дорівнює 1 %. Скільки потрібно
придбати білетів, щоб з імовірністю 0,7 хоча б 1 із них виграв?
5.13.Відомо, що ймовірність одержати високий прибуток від деякої комерційної
операції дорівнює 30 %. Скільки потрібно провести таких операцій, щоб одержати
такий самий прибуток з імовірністю 90 %?
5.14.Імовірність отримати виграш по одному білету лотереї «Забава» дорівнює
0,1. Яка ймовірність того, що з 5 куплених білетів лотереї «Забава» виграш випаде
на 1,2,3 білети; хоча б один білет?
5.15.Фірма збирається придбати цінний електронний прилад. У продаж надходить
60 % таких приладів з першого заводу, 30 % - із другого і 10 % - із третього.
Ймовірність того, що прилад працюватиме весь гарантійний термін без поломки для
різних заводів становить: для першого заводу - 0,9, для другого - 0,8, для третього
заводу - 0,6. Яка ймовірність того, що куплений фірмою прилад працюватиме весь
гарантійний термін без поломки?
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5.16.Імовірність успіху від вкладення капіталу в кінофільм дорівнює 0,2, у
торгівлю - 0,7. У разі успіху кінофільм дає 90 % прибутку, а торгівля –30%. У разі
неуспіху кінофільм дає 10 % прибутку, торгівля - 20%. У яке виробництво вигідніше
вкласти капітал?
5.17. На організацію і проведення лотереї вирішено витратити 1 000 000 г. од. За
умовами лотереї, виграш певної великої суми грошей випадає на частину білетів
випуску. Кількість випущених лотерейних білетів (К)- 10 000 000. Ціна одного
лотерейного білета (Б)- 1 г. од. Виграш на «щасливий» білет (В) - 100 000 г. од. Яка
ймовірність виграти, купивши 1 білет такої лотереї, якщо розрахункова норма
прибутку 30%?
5.18.В умові попередньої задачі проаналізуйте, які зміни відбудуться,
якщо підвищити ймовірність виграшу в 10 раз. (Кількість випущених білетів
та їхня ціна запишаються незмінними.)
РОЗВ'ЯЗАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
5.1. В умові задачі йдеться про перестановки з 14 елементів. Кількість
перестановок з п елементів обчислюється за формулою
Отже, Р14= 14!= 87 178291 200 способів.
5.2. В умові йдеться про розміщення з 5 елементів по 3 елементи. Кількість
розміщень з п елементів по т елементів обчислюється за формулою

Отже,
"
5.3.

(способів).
(5-3)!
10і
(способів).

5.4.В умові йдеться про комбінації з24 елементів по4 елементи. Кількість
комбінацій з п елементів по т елементів обчислюється за формулою

Отже,
5.5.
5.6.

(можливих четвірок).
(способів).
(варіантів).

5.7.
(способів).
5.8.Використаємо класичну формулу обчислення ймовірності події. Нехай подія
A«перша зустрічна після приїзду в Москву людина - єдиний знайомий у цьому
місті». Всього у місті 8 400 000 жителів (8 400 000 елементарних подій). Знайома
людина - одна (одна елементарна подія сприяє події A). Тоді
6 номерів із 49 можна вибрати
в лотереї 6 номерів із 49» сприяє тільки один спосіб:
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способами; події В «відгадано

Імовірність події В приблизно в 1,6 раза менша за ймовірність події A.
5.9.

Отже, імовірність угадати 4 номери із 49 більша, ніж угадати 5 із 49 в 52,5
раза. Імовірність угадати 3 із 49 більша, ніж імовірність угадати 5 номерів із 49 у
майже 957 раз.
5.10.Чотири вироби з дев'яти можна вибрати
способами.
Вибірку,
в
якій
один
бракований
виріб,
можна
зробити
способами. Вибірку, в якій два бракованих
вироби,можна зробити
способом.
За класичною формулою обчислення ймовірності для події А «у вибірці один
бракований виріб»
для події В «у вибірці два бракованих вироби»
Подія С «у вибірці не менше одного бракованого» - означає, що у вибірці 1
або 2 вироби браковані. С = А + В, причому події А та В несумісні.
За властивістю ймовірності суми несумісних подій:
5.11. Позначимо: подія А «спрацював механічний пристрій)», подія В
«спрацював електричний пристрій», подія С «машина не викрадена». За
умовою Р(А) = 0,9. Р(В) = 0,8. Оскільки С = А + В, події А та В незалежні і
можуть відбутися одночасно (події A та В сумісні), то за властивістю ймовірності
суми сумісних подій:
Р(С) = Р(A + В) = Р(A) + Р(В) - Р(AВ) = 0,9 + 0,8 + 0,9·0,8 = 0,98.
5.12. Подія А «виграш хоча б одного з куплених білетів» є
подією,протилежною події В «жоден з куплених білетів не виграв» (В = ). Позначимо ймовірність виграти по 1 білету р = 0,01. Нехай куплено п білетів. Тоді
За властивістю ймовірностей протилежних подій
маємо:
Звідси
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5.13. Задачу можна переформулювати так: скільки треба провести
операцій, щоб з імовірністю 0,9 одержати прибуток принаймні від однієї
з них, якщо ймовірність одержання прибутку від однієї операції дорівнює 0,3?
Аналогічно до розв'язання задачі 5.8 маємо
Звідки

(операцій).

5.14. Випробовування, про яке
схему Бернуллі. Використаємо формулу

йдеться

в умові задачі,

задовольняє

Тоді:
P5(1) = 5·0,1·(0,9)4 =0,32805,
P5(2) = 10·(0,1)2·(0,9)3= 0,0729,
P5(3) = 10·(0,1)3·(0,9)2=0,0081,
Р5 (1 ≤т ≤5) = 1-(0,9)5= 0,40951.
5.15.Р=0,6 · 0,9+0,3 · 0,8 + 0,1 · 0,6 = 0,84.
5.16.За теорією статистичних розрахунків, середній очікуваний прибуток
дорівнює: при вкладенні капіталу в кінофільм:
0,9 ·0,2 + 0,1 ·0,8 = 0,26 або 26 %;
при вкладенні капіталу в торгівлю:
0,3 · 0,7 + 0,2·0,3 = 0,27 або 27 %.
Отже, вигідніше вкладати капітал у торгівлю.
5.17. Планований доход (Д) розраховується за формулою:
Д = К∙Б-п·В,
де К- кількість випущених лотерейних білетів, Б- ціна одного лотерейного білета, п кількість «щасливих» білетів, В - величина виграшу на один «щасливий» білет.
Оскільки витрачено 1 000 000 г. од. і розрахункова норма прибутку 30%, то
організатори планують отримати доход
1000 000 + 0,3 · 1000 000 = 1300 000 (г. од.).
Тоді 10 000 000 – n · 100 000 = 1300 000.
Звідки п = 87. При цьому ймовірність виграшу на 1 білет:
.
5.18. Щоб імовірність виграшу зросла у 10 раз, кількість «щасливих»
білетів n повинна збільшитися в 10 раз і становити 870. Тоді доход
Д = 10 000 000 - 870 · 100 000 = -77 000 000 (г. од.).
Іншими словами, збиток становитиме 77 000 000 г. од.
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ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЙ .
Графіки функцій в економічній теорії
Поняття функції, або функціональної залежності, є основним математичним
поняттям у моделюванні. За допомогою функції моделюють взаємозв'язки між
різними величинами та показниками.
Функцію можна задати формулою, таблицею, графіком, як це
показано в наступних прикладах з теорії економіки
1. Аналітичний: функція повних витрат фірми ТС = FC + VC.
2. Табличний: функція попиту.
Ціна, гри. за од.

2

3

4

5

Обсяг попиту, од.

20

18

16

14

3. Графічний: залежність між доходом і споживанням домашніх господарств за
рік. Графікидвох змінних дозволяють проаналізувати два економічних параметри за
допомогою системи координат.
Функція споживання

Функція бюджетного обмеження споживача
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Функції корисності.
крива-байдужості.

Крива байдужості
U(Х1,Х2)= Х1Х2. Графіком

функції

корисності

є

Функція спекулятивного попиту на гроші
Функція спекулятивного попиту на гроші (попит на гроші як на майно) показує,
скільки грошей домашні господарства бажають тримати при різних відсоткових
ставках (при різних цінах цінних паперів): L= L(і).

2.2 Попит та пропозиція
Функції здобувають широке застосування в економічній теорії та практиці.
Поряд з лінійними використовуються нелінійні функції. Найбільш часто
використовуються такі функції:
1) Функція корисності (функція переваги) - залежність корисності, тобто
ефекту деякої дії від її інтенсивності.
2) Виробнича функція - залежність результату виробництва від його факторів.
3) Функція випуску (окремий вид виробничої функції) - залежність обсягу
виробництва від ресурсів спожитих на його вироблення.
4) Функція витрат (окремий вид виробничої функції) - залежність витрат на
виробництво від обсягу виробленої продукції.
5) Функція попиту, споживання і пропозиції - залежність обсягу попиту,
споживання або пропозиції на окремі товари або послуги від різних факторів.
Попит на даний товар - це потреба у певній кількості товару, обмежена
значними цінами і платоспроможністю споживача.
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Пропозицію можна визначити як кількість товару, яка може бути виставлена на
ринку для продажу за даною ціною.
Випуск додаткової продукції вимагає додаткових витрат. Щоб спонукати до
цього виробника, треба запропонувати йому підвищену ціну, тобто пропозиція є
деякою функцією ціни.
Якщо позначити пропозицію через S(supply), а ціну через р(рrісе), то висловлене
вище може бути виражене як:
Ця функція може бути досить складною, і крім того, пропозиція Sможе
залежати не тільки від ціни на товар Р, але й від інших факторів. В економіці графік
залежності пропозиції від ціни називається кривою пропозиції.
Економісти віддають перевагу тому, щоб незалежну змінну Р відкладати на
вертикальній осі, а значення функції - на горизонтальній осі.
Але якщо пропозиція S залежить від ціни Р то, навпаки, ціна Р залежить від
пропозиції S. Це можна записати у вигляді:
Р=g(s)
де g- функція, що називається оберненою функцією по відношенню до f.
Наприклад, якщо у = 2 х - 4 , то, здійснюючи певні тотожні перетворення, одержимо
обернену функцію: х = 0,5у + 2.
Економічна теорія підказує, що пропозиція товару зростає із зростанням ціни.
Дійсно, чим вище ціна на товар, тим більша кількість виробників намагається
запропонувати цей товар на ринку. Це, у свою чергу, означає, що функція Р = g(S) є
зростаючою функцією.
На відміну від кривої пропозиції, крива попиту є спадною функцією. Дійсно,
якщо ціна на деякий товар зростає, то й кількість проданого товару буде
зменшуватись. Таку залежність можна записати у вигляді: Р = h(D), де Р- ціна, Dпопит (demand).
Як і для кривої пропозиції, ми користуємося оберненою функцією, тобто
подаємо ціну Р через попит D, а не навпаки (відповідно до економічних
традицій).
Припустимо, що крива попиту і крива пропозиції в першому наближенні є
прямими лініями, тоді їх можна записати у вигляді:
де а, b, с і d- постійні величини, тобто параметрами.
Попит і пропозиція відносяться до будь-якого визначеного виду товару або
групи товарів. Визначивши, що ці одиниці для попиту і пропозиції одній й ті самі,
позначивши кількість товару буквою Q, ми можемо зобразити криві попиту і
пропозиції на одному графіку.
У мікроекономіці викликає інтерес точка перетину кривих попиту і пропозицій.
Ця точка називається точкою рівноваги, а ціна, що їй відповідає - ціною рівноваги. В
цій точці попит перебуває у відповідності з пропозицією (весь товар знаходить свого
покупця, і всі бажаючі купити даний товар мають можливість зробити це).
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Має також зацікавлення і відхилення ринкової ціни від рівноваги. Розглянемо
ринкову ціну P1, яка більша від ціни рівноваги Р0, тоді кількість товару QS,
щовідповідає пропозиції, більша за кількість товару QD, що відповідає попиту
(пропозиція перевищує попит). Внаслідок цього нереалізована продукція буде
залежуватися. Це явище спонукатиме виробників зменшити ціну на продукцію
і називається «тиском ринка».
Припустимо тепер, що ринкова цінаP1менша від ціниP0.
графік 2.2.2
__
З графіка 2.2.2 видно, що в цьому випадку кількість товару QSменша від
кількості товару QD. Це означає, що попит перевищує пропозицію.
В цьому випадку виробники, користуючись дефіцитом товару, підвищують ціну
Треба підкреслити, що модель, яку щойно було розглянуто, сильно спрощує
дійсність. По-перше, вона містить припущення про лінійність кривих (функцій)
попиту і пропозицій. По-друге, попит і пропозиція залежать не тільки від ціни, але й
від багатьох інших факторів:
- зміна споживацьких переваг під впливом зміни потреб споживача, моди чи
реклами;
- зміна цін на інші товари, зокрема товари-субститути чи товарикомплементи;
- кількість споживачів, які виходять на ринок цього товару;
- цінові очікування покупців;
- доходи споживачів.
Інколи кращим наближення в зображенні кривих (функцій) попиту і пропозиції
є квадратичне.
Припустимо, що крива пропозиції має вигляд:
Повний дохід, що отримується від продажу кількості товару Q за ціною Р за
одиницю товару, задається простою формулою:
R = P·Q
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Слід зауважити, що в останній формулі ціна сама є функцією від кількості
товару Q. Конкретний вигляд цієї функціональної залежності подається кривою
попиту. Візьмемо для кривої попиту лінійне наближення, а саме:
оскільки крива попиту - спадна функція. Підставимо останній вираз у формулу
повного доходу, одержимо:
R = P · Q = (a · Q +b)·Q = a · Q 2 + b · Q
Зобразимо графік цієї квадратичної функції і розглянемо його частину за умови

З графіка 2.3.1 видно, що повний дохід перетворюється в нуль в початку
координат (немає обсягу продаж, немає і доходу). Далі повний дохід зростає із
ростом обсягу продаж і досягає максимуму при
Після цієї точки функція стає спадною (величина доходу зменшується
із зростанням обсягу продажу). Цей результат, на перший погляд, не відповідає
дійсності, але має місце на практиці і пов'язаний з еластичністю попиту за ціною.
Перетворення повного доходу і ціни товару в нуль з результатом математичного
моделювання, і в дійсності таке не зустрічається.
Кожне підприємство (фірма) завжди мають певні витрати. Витратами
називають подані в грошових одиницях поточні затрати на виробництво продукції
або її обіг (торгові витрати, витрати транспортування тощо. Повні витрати (с)
складаються з постійних витрат Cf,що не залежать від обсягу товаровиробництва
(оренда утримання будівель та обладнання, фіксовані оклади керуючому персоналу і
т. д.) та із змінних витрат Cv, які пропорційні випуску продукції (вартість
матеріалу електроенергії, зарплата відрядникам і т. ін.).
C = Cf+Cv·Q
Якщо підставити у формулу прибутку (π= R-C) і подати повний доход Rі повні
витрати С, то матимемо:
тобто квадратичну функцію.
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Оскільки параметр цієї функції а -<0, то вітки параболи спрямовані вниз, і
функція має максимум, який досягає в точці:

Точки Q1і Q2визначають межі прибутковості виробництва. Точка Qm, в якій
досягається максимальний прибуток, містить параметри кривої попиту і параметри
повних витрат, від яких залежать точність одержаного розв'язку.
Задача
1.
Залежність
ціни
від
попиту
задано
функцією
Побудуйте криву попиту (
) іі знайдіть за
допомогою графіка:
а)
ціну товару, якщо обсяг становить 1,5;
б)
обсяг випуску товару, якщо ціна становить 5.
Розв'язання:
a) P(1,5) = -(1,5)2 - 2·(1,5) +8 = 2,75;
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– не задовольняє умову задачі.
Задача 2. Залежність ціни від пропозиції задано функцією
Побудуйте криву пропозиції
і знайдіть за допомогою графіка:
а)ціну товару, якщо Q = 1,2;
б)кількість товару, якщо Р = 8.
Розв'язання

графік 2.3.4

a) P(1,2) = (1,2)2+ 4 · 1,2 + 3 = 9,24;

Qs2 = -5не задовольняє умову задачі.
ФУНКЦІЯОДНІЄЇ ЗМІННОЇ
Поняття функції та способи її задания
Якщо задано правило, за яким кожному значенню змінної
ставиться у
відповідність значення у, то говорять, що задана функція, і записують
Qs1=1;

При цьому х називають незалежною змінною або аргументом, у — залежною
змінною або функцією.
Проміжок J, на якому задаються значення аргументу, називається областю
визначення функції, а множину значень, які приймає функція — областю значень
функції.
Проміжки визначення і значень функції можуть бути відкритими, замкнутими,
напіввідкритими, обмеженими та необмеженими.
Приклад І. На початку курсу ми розглядали залежності між пройденим шляхом
Sі часом t, а також між затратами на випуск продукції К та її кількістю xі припускали,
що ці залежності лінійні, тобто
S=Vt, K = ах,
де Vі а — коефіцієнти пропорційності.
Найпростішою з функціональних залежностей є залежність лінійна.
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Приклад 2.Для двох міст з числом жителів 150 тис. і 100 тисяч, розташованих
відповідно на 10-му км і 18-му км автостради, планується побудувати спільний
медичний заклад. Визначити місце розташування цього закладу, якщо за критерій
вибору взяти мінімум виразу
де di(і-1,2) — віддаль міст від медичного закладу.
■
Нехай
медичний
заклад
знаходиться
на
х
км.
Вираз
моделює його місце розміщення. Очевидно, що при
різних значеннях х будемо мати різні значення виразу, що виражає критерій
ефективності. Піднесемо до квадрата праву частину функції f (x) і згрупуємо подібні
члени:
Отже, місце медичного закладу потрібно вибрати у
такій
точці
х,
щоб
функція
досягла мінімуму. Розв'яжемо цю
задачу графічно. Для цього квадратичну функцію запишемо
у вигляді повного квадрату:
Отже, вершина параболи знаходиться у точці (14; 32) і вітки направлені вверх
(рис. 5.1)
Таким чином, без урахування числа жителів міст, медичний заклад подібно
будувати на 14-му кілометрі автостради, тоді до обох міст віддаль буде складати по 4
кілометри (рис. 5.2). Іншими словами, медичний заклад потрібно будувати посередині
між містами А і В.
A
X
B
10

14

18

x

Рис. 5.2
Врахуємо число жителів міст. Кількість жителів обох міст рівна 250
тис. чол. Доцільно розглянути критерієм ефективності вираз
Це означає, що потрібно дослідити на мінімум функцію
Виділимо повний квадрат:
у = хг- 26,4x + 189,6 = (x-13,2)2+15,36.
Отже, враховуючи кількості жителів обох міст
медичний заклад потрібно будувати на 13,2 км
автостради.
Поняття функції давно й ефективно використовується в економічних дослідженнях. Найперше
було звернуто увагу на існування функціональної
залежності попиту на товар від ціни на нього.
Приклад 4.Якщо вартість товару позначимо через р, а попит, заданий на нього
в натуральних одиницях, позначимо через Q, то відомо, що зі збільшенням ціни
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товару попит на нього повинен спадати, що можна записати у формі
спадна функція
Залежність може бути, наприклад, такою:
Відповідність між ціною товару та попитом на нього може задаватись
таблично.
Ціна (в грн.)
Попит (в шт.)
Виручка (грн.)
0,5
100
50
1
80
80
1,5
≈66,7
100
2
57,1
114
Залежність між попитом і ціною на товар можна розглянути двояко:
1) як залежність попиту від ціни;
2) як залежність ціни від попиту.
У другому випадку величини Qс незалежною змінною, а р— залежною.
Це записують так:
(5.3)
У цьому випадку функція

є оберненою до функції

Легко підрахувати, що
Зауважимо, що залежності між ціною продукції і попитом на неї, а також між ціною та
кількістю виробленої продукції є одним з центральних питань економетрії. Не завжди такі
залежності є однозначними. Це пов'язано з тим, то названі вище залежності носять
стохастичний (імовірнісний) характер і залежать від ряду випадкових факторів.

Поняття функції інколи пов'язують з поняттям відображення точок множини Xу точки
множини У (рис. 5.4).
Відображення/вказує закон, за яким елементи (точки) множини Xпереходять в
елементи множини У. Відображення (як і функція) може бути неоднозначним, коли одному
елементу х відповідає кілька елементів з У. Це показано на рис. 5.6 у пунктах б) і в).

а)

б)
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в)

ФУНКЦІЇ, IX ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ
1. Якщо ціна товару дорівнює 28 грн за 1 кг, то величина попиту на нього
дорівнює 84 кг, а якщо ціна товару дорівнює 32 грн за 1 кг, то — 76 кг. Чи
буде попит на товар еластичним?
2. Функція попиту населення на даний товар:
, функція пропозиції:
, де
- обсяг попиту в млн штук за рік; Qs–обсяг пропозиції в
млн штук за рік; Р - ціна в гривнях. Побудуйте графік попиту та пропозиції
товару.
3. У таблиці наведено дані попиту та пропозиції на ринку томатів(табл.2).
Таблиця 2
Величина
Ціна за 1 кг,
Величина попиту,
№ з/п
пропозиції, млн. кг
грн.
млн. кг на рік
на рік
1
1,0
10
3
2
1,2
9
4
3
1,4
8
5
4
1,6
7
6
5
1,8
6
7
6
2,0
5
8
1)Накресліть графіки попиту та пропозиції для томатів і визначте рівновагу
ринку.
2)Що буде мати місце - дефіцит чи надлишок томатів на ринку, якщо ціна
дорівнюватиме 1,2 грн; 2,0 грн?
3) Чому й у якому напрямку будуть змінені ціни на томати з п. 5 таблиці 2 у
випадку дефіциту та надлишку?
4. Попит на товар описується рівнянням:
, а пропозиція
товару – рівнянням
, де Q - кількість кілограмівтовару,
куплених чи проданих за день, Р-ціна за 1 кгтовару.
1)Визначте параметри рівноваги ринку.
2)Яку кількість товару бажають придбати по ціні 3 грн за 1 кг?
3) Яку кількість товару буде запропоновано по ціні 5 гри за 1 кг?
5. Еластичність попиту відносно ціни -0,5. Початкова ціна дорівнює 5, величина
попиту дорівнює 10. Ціна зросла на 1. Наскільки при цьому змінилася
величина попиту? Еластичним чи нееластичним є попит?
6. Функція попиту на шкільний портфель описується рівнянням:
,
де
- обсяг попиту на місяць (штук), Р - ціна (грн). Функція пропозиції
портфелів описується рівнянням:
, де 25 - місячний обсяг
пропозиції (штук). Визначте рівновагу ринку.
7. Припустимо, що номінальний національний продукт країни Швамбранії
дорівнює 1 млн швамбранських доларів. Обіг кожного швамбранського долара
становить у середньому 4 рази на рік. Скільки швамбранських доларів
повинен випустити уряд Швамбранії, щоб не допустити підвищення цін у
країні?
8. У Тугританії кількість грошей в обігу збільшилася з 32 млрд тугританів до 36
млрд. Швидкість обігу грошей не змінилася, а реальний обсяг виробництва
скоротився на 10 %. На скільки відсотків у результаті цього підвищилися ціни
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в Тугританії?
9. У країні Альфанії споживаються тільки 3 види товарів, записаних у таблиці
(табл. 3). Розрахуйте індекс споживчих цін (ІЦ)для Альфанії.
Таблиця З
Товари

Споживання в
1-й період

Ціна в 1-й
період

Споживання в
2-й період

Ціна в 2-й
період

Хліб

150

2

150

1

Автомобілі

50

10

50

10

4
100
4
200
Скульптури
10. Нехай у деякій країні загальний рівень цін за певний період часу характеризується
даними, наведеними у таблиці (табл. 4).
Таблиця 4
Темпи інфляції з
Рік
ІЦ(індекс споживчих цін)
а ІЦ( % за рік)
1991 (базовий)
100,0
2003
246,0
2004
273,0
2005
290,0
2006
298,0
Для всіх статистичних періодів для розрахунку ІЦ за базисний період
приймається 1991 р. Що показують наведені в другому стовпці таблиці індекси
споживчих цін? Розрахуйте темпи інфляції в цій гіпотетичній країні в 2004—2006 рр.,
впишіть знайдені результати в таблицю.
11. У країні Картопляндії картопля є єдиним продуктом, що виробляється і
споживається. У 2006 р. було вироблено і продано 1000 кг картоплі по ціні 150
картиків за 1 кг (картик - національна грошова одиниця Картопляндії). Кількість
грошей, що обертаються в Картопляндії, дорівнює 50 тисячам картиків. Яка
швидкість обігу грошей у цій країні?
12. Припустимо, що власник невеликої фірми постійно збільшує кількість
зайнятих у нього робітників (L) від 0 до 7 чоловік. При цьому випуск продукції
за день (Q) змінюється так, як показано в таблиці (табл. 5). Розрахуйте
граничний продукт праці кожного з послідовно найманих працівників і
заповніть таблицю.
Таблиця 5
L

Q

0
1
2
3
4
5
6
7

0
10
17
22
25
26
25
23

13. Ферма, яка вирощує томати, змінює тільки оплату праці. Усі інші фактори
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виробництва незмінні. Граничний продукт праці (
) залежить від кількості
зайнятих робітників (L) за такою формулою:
Розглянутий
період - один місяць. Томати продаються на досконало конкурентному ринку,
і ціна (Р) 1 кг дорівнює 10 грн. Власник ферми наймає робітників на
досконало конкурентному ринку праці. Якшо ставка заробітної плати (W)
кожного робітника дорівнює 90 грн на місяць, то скільки робітників слід
найняти власнику ферми, щоб максимізувати прибуток?
14. Пропозиція праці в деякій галузі описується рівнянням
, а
галузевий попит на працю описується рівнянням
, де Wденна ставка заробітної плати (у грн), L - кількість працівників, які мають
попит у фірм і пропонують послуги своєї праці за один день.
1. Зобразіть функції попиту та пропозиції на графіку.
2. Визначте на цьому ринку праці параметри рівноваги (використовуйте
графічний та аналітичний методи).
3. Припустимо, що з якихось причин галузевий попит на працю зріс. Що
відбудеться зі ставкою заробітної плати й обсягом зайнятості? Чи
зміниться в цьому випадку загальний доход, що одержують усі
працівники даної галузі (тобто їх сумарна заробітна плата)?
15. Припустимо, що дані таблиці - це величина попиту та пропозиції праці в
конкретній галузі (табл. 6).
Таблиця б
Ставка
Кількість
Кількість робітників,
зарплати,
потрібних
що пропонують свої послуги,
дол./годину
робітників, осіб
осіб
1
5000
1000
2
4000
2000
3
3000
3000
4
2000
4000
5
1000
5000
6
0
6000
1) Використовуючи дані таблиці 6, визначте параметри рівноваги на ринку
праці при досконалій конкуренції.
16. Нехай у короткостроковому періоді виробнича функція залежить тільки від
чисельності персоналу і має вигляд:
,
де Q - випуск продукції; L - кількість працюючих. Якою має бути чисельність
персоналу, щоб випуск Q досягав максимального значення?
17. Фірма намагається освоювати кілька різних ринків. Функції попиту:
де нижні індекси показують тип ринку.
Сумарна функція витрат має вигляд:
Яку цінову політику повинна проводити фірма, щоб прибуток був
максимальним?
18. Фірма виробляє два види товарів G1 і G2 і продає їх по ціні 1000 і 800 г. од.
відповідно. Функція витрат має вигляд:
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деQ1і Q2 позначають обсяги випуску товарів G1 і G2 відповідно. Знайдіть
значення Q1 і Q2, при яких фірма одержуватиме максимальний прибуток.
19. Фірма реалізує частину товару на внутрішньому ринку, а другу частину
поставляє на експорт. Зв'язок ціни товару P1 та його кількості Q1, що
продається на внутрішньому ринку, описується рівнянням
Аналогічно, для експорту ціна Р2 та кількість Q2 зв'язані співвідношенням
Сумарні витрати задаються виразом
Яку цінову політику повинна проводити фірма, щоб прибуток був
максимальним?
20. Нехай виробнича функція деякої фірми має вигляд
Нехай також витрати на одиницю капіталу (К) і праці (L) становлять 1і 2
відповідно. Визначте рівень витрат на капітал і працю при максимальному
випуску продукції, якщо загальна сума витрат дорівнює 105.
21. Фірма-монополіст виробляє два види товарів G1 і G2, у кількості Q1 і
Q2відповідно. Функція витрат має вигляд:
а функції попиту для кожного товару:
де P1 і Р2 - ціни одиниці товарів С1і С2 відповідно. Крім того, фірмазв'язана
обмеженням на загальний обсяг виробництва товарів G1 і G2,її квота становить
15 одиниць. Знайдіть максимальний прибуток, якого можна досягти за цієї
умови.
22. Нехай граничні витрати фірми мають вигляд
Визначте сумарні витрати за умови, що постійні витрати дорівнюють 90.
23. Знайдіть сумарний доход R, якщо граничний доход
24. Визначте споживання С, якщо граничне споживання задано формулою

та споживання становить 85, коли національний доход Y= 100.

.

1. Еластичність

РОЗВ'ЯЗАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
попиту визначається коефіцієнтом
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еластичності,

який

розраховується за формулою:
Нехай Р - ціна, Q- попит. Тоді
Еластичність попиту відносно ціни

Оскільки
2. Мал. 1

то попит на товар буде нееластичним.

3. Графік будуємо за точками, спираючись на шкали попиту та пропозиції (мал.)
1). Рівновага ринку досягається, якщо (0',Р) = (6,5; 1,7).
3) Якщо ціна 1,2 грн/кг, то попит становитиме 9 млн кг, а пропозиція 4 млн кг,
тобто на ринку виникає дефіцит у розмірі 5 млн кг. Якщо ціна 2,0 грн/кг,
попит буде 5 млн кг, пропозиція 8 млн кг, надлишок складе З млн кг.
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4) В умовах дефіциту ціна почне зростати, у ситуації надлишку знижуватися.
4. Щоб визначити параметри рівноваги, прирівнюємо величину попиту і
величину пропозиції:
або
2400- 100Р= 1000 + 250Р.
Звідси Р = 4 грн. Тоді Q = 2000 кг.
2) Щоб визначити кількість товару, який бажають придбати по ціні З грн/кг,
підставимо це значення ціни в рівняння попиту:
3) При ціні 5 грн/кг буде запропоновано
5.
Тоді
Звідси
тобто величина попиту зменшилася на 1. Оскільки
< 1 то попит є нееластичним.
6.
Маємо
600-2Р = 300+4Р,
звідки Р=50 грн. Тоді
Q= 600-2-50= 500 (штук).
7. Основна формула монетарної теорії
MV=PQ
де М- пропозиція грошей, V- швидкість обігу грошей, Р- середня ціна, за якою
продається кожна фізична одиниця національного продукту, Q — обсяг товарів і
послуг.
За умовою задачі
MV=1 000 000,
де V= 4. Тоді М- 250 000 - необхідна кількість грошей в обігу.
8. Початкова ситуація описується рівнянням:
Змінена ситуація описується рівнянням
Поділимо рівняння (2) на рівняння (1):

Звідси
, тобто ціни виросли на 25 %.
9. Скористаємося формулою:
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Тоді
Отже,загальнийрівеньцін збільшивсяприблизнона21%.
10. Індекс споживчих цін демонструє зростання цін на товари і послуги вкожному
з розглянутих періодів. Темпи інфляції обчислюється за формулою:

Темпи інфляції
у 2004 р.:
у 2005 р.:
у 2006 р.:

=3 - швидкість обігу грошей у Картоплянди.

11.
12. Таблиця 10.

Таблиця 10
L
Q
0
0
1
10
(10-0):(1-0) = 10
2
17
(17 — 10): (2 —1) = 7
3
22
5
4
25
3
5
26
1
6
25
-1
7
23
-2
13. Правило максимізації прибутку для ферми, яка купує працю вумовах
досконалої конкуренції та продає продукцію на конкурентномуринку:
Тоді
10(30-ЗL) = 90,
звідки L = 7. Щоб максимізувати прибуток, власнику ферми слід найняти 7
робітників.

14. 1)Мал. 3
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Із графіка видно, що рівновага ринку досягається, коли ставка зарплати дорівнює 40
грн, а кількість зайнятих 800 осіб:
4) Збільшення попиту на працю відобразиться у зсуві графіка попиту вправо (LD ). З
графіка видно, що при цьому зростуть і параметри рівноваги ринку. Сукупний
доход працівників даної галузі дорівнює W∙L, очевидно, він збільшиться.
15. Ставка зарплати дорівнює 3 дол./год, кількість робітників -3000 осіб.
2) а) Величина попиту буде 1000 осіб, пропонуватимуть послуги праці 5000 осіб.
Безробіття: 5000 - 1000 - 4000 (.осіб).
б) Виграють ті, яких приймуть на роботу при більш високому рівні оплати
праці (члени профспілки). Програють ті, які не будуть прийняті на роботу в
результаті підвищення ціни послуг праці.
3)Мал.4

16. Знайдемо похідну
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Визначимо стаціонарні точки:
Знайдемо другу похідну
Якщо
Отже, L = 0 є точкою мінімуму.
Якщо
Отже, L = 20-точка максимуму.
Максимальний випуск продукції:
17. Знаходимо граничні витрати, однакові для обох ринків:

18. Сумарний доход від продажу товарів буде:
Валовий прибуток при цьому:
Знайдемо максимальне значення цього виразу, для цього виконаємо такі
перетворення:

Очевидно, що максимальне значення П = 170 000, якшо
19. Доход фірми складається з двох частин:
(внутрішній ринок)
(експорт).

і
Сумарний доход:
Прибуток:
Знайдемо найбільше значення прибутку:
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Очевидно, що найбільше значення прибутку наближено дорівнює
26 866,67, коли
20. Обмеження на витрати записуємо так:
K+2L=105.
Звідси К = 105 – 2L. Підставивши значення Kу дану функцію, одержуємо:
Максимум цієї функції дорівнює 6300, колиL = 30.
Вшначимо витрати капіталу:
Тоді витрати на працю L = 30.
21. Умова квотування:
Валовий прибуток:
- доход від продажу
товарів
- доход від продажу
товарів

.

Сумарний дохід:
Отже,
Перепишемо обмеження у вигляді
прибутку:
Знайдемо максимум прибутку:
Максимальне значення прибутку 475.
22.
Відомо, що витрати дорівнюють 90, тоді
Звідки С= 90.
Сумарні витрати мають вигляд:

23.
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і підставимо у функцію

Звідси C = 0.
Отже
24.
Оскільки
Отже,
Аналіз економічних задач за допомогою виробничих функцій
У цьому параграфі ми розглянемо, як можна використати функції багатьох
змінних для вивчення економічних процесів.
Важливим елементом мікро- та макроекономічної теорії раціонального ведення
господарства є, з одного боку, виробник, що затрачає економічні ресурси для
виготовлення продукції і послуг, а з іншого — технологічні процеси, пов'язані з
виробництвом.
При вивченні економічних процесів у сучасному великомасштабному
виробництві буває надзвичайно важко зібрати необхідну інформацію для побудови
моделі, скажімо, моделі типу Неймана, що враховує внутрішню сторону
виробництва.
Подібні міркування лежать в основі теорії виробничих функцій. Виник-нення
цієї теорії прийнято відносити до 1928 р., коли з'явилася стаття американських
вчених — економіста П. Дугласа і математика Д. Кобба — «Теорія виробництва». У
ній була здійснена спроба визначити емпіричним шляхом вплив величини
затраченого капіталу і праці на об'єм випущеної продукції в переробній
промисловості США. На основі статистичних даних за 1899-1922 роки були
поставлені такі задачі:
1.Визначити клас функцій, котрий найкраще наближує співвідношення між
трьома вибраними характеристиками виробничої діяльності.
2.Знайти числові параметри, що задають конкретну функцію.
3.Порівняти результати, що одержуються як значення функцій з фактичними
даними.
Д. Кобб запропонував функцію вигляду
, де К — об'єм основного
капіталу, L — затрати праці, Y — обсяг випущеної продукції, А, , — числові
параметри, що задовольняють умову
.
Вибір степеневої функції зумовлений двома причинами:
— з нелінійних функцій вона є однією з найпростіших і за допомогою
логарифмування зводиться до лінійної;
— вона враховує нульовий ефект виробництва: якщо один з факторів дорівнює
нулю, то і виробнича функція дорівнює нулю. Економічно неозначає, що не
затрачаючи жодного з видів фондів, ми не отримаємо продукції.
Була складена система рівнянь
де
— фактичні значення відповідних величин за рік t і методом
найменших квадратів знайдено значення А, , що мінімізують вираз

При цьому виявилося, що
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Порівняння величини Y (К, L) з фактичними значеннями показало, що
одержана залежність дає добре наближення до реальної дійсності. Відхилення були
пов'язані з періодами депресії і пожвавлення ділової активності.
Для того, щоб дати означення виробничої функції, введемо простір затрат I.
Нехай — кількість затрат 7-го виду. Вектор затрат запишеться так:
=

Тоді

Припустимо, що компоненти вектора х, змінюється неперервно. Тоді кожній
точці простору затрат поставимо у відповідність (максимальний) випуск продукції,
виготовленої з використанням цих затрат.
Функцію, яка описує технологічний зв'язок між випуском продукції і затратами
на нього, називають виробничою функцією.
Вона задає відображення будь-якого вектора затрат (точки простору затрат) в
невід'ємне число — максимальний випуск продукції.
Припустимо також, що виробнича функція неперервно двічі диференційована.
Дане означення легко допускає узагальнення на випуск декількох видів
продукції.
У цьому випадку виробнича функція — це відображення
, що
моделює випуск т видів продукції у виробничому процесі, що використовує n видів
сировини.
Для конкретності розглянемо двофакторну виробничу функцію
Де Z — об'єм випущеної продукції у вартісному чи натуральному виразі, Lчисло трудових ресурсів (наприклад, кількість працюючих), К — обсяг основних
фондів у вартісному чи кількісному виразі (наприклад, кількість станків, машин і
т.п.).
Прикладом такої функції є функція Кобба-Дугласа
Як правило, на такі виробничі функції накладаються додаткові умови:
Найпростіше можна ввести виробничі функції за допомогою теорії кореляції,
оскільки в економічних задачах доводиться аналізувати значну сукупність
статистичних даних, що спостерігаються протягом деякого періоду (наприклад, по
роках, кварталах і т.д.). Залежну змінну у замінимо на середню, яку позначимо
символом
Функції, які при цьому утворюються, будемо називати статистичними (або
кореляційними). Роль залежної змінної відіграє величина , яку називають умовною
середньою. За означенням це середнє значення величини у, яке відповідає одному й
тому ж значенню х. Наприклад, якщо X — вартість основних виробничих фондів
підприємства, Y— середній виробіток продукції на одного працюючого, то одній і
тій же вартості фондів можуть відповідати різні значення у. Тоді умовна середня
середнє значення у по х.
Кореляційною залежністю називається залежність умовної середньої від
аргументів.
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Ця залежність записується у вигляді функції
Найпростішою буде залежність від одного аргументу. її називають парною.
Якщо аргументів більше ніж один, то залежність називають множинною. Вигляд
рівняння визначає тип кореляційної залежності, а саме рівняння називають
рівнянням регресії, графік — кривою регресії. Найбільш поширеним і простим є
рівняння лінійної регресії, коли всі параметри входять у першій степені
Крім лінійної функції, на практиці використовують різні нелінійні функції
(зупинимося тільки на залежності з двома змінними):

Графіки названих вище залежностей зображені на малюнку.

Важливе значення мас правильний вибір форми статистичної функції. Зручно
попередньо в системі координат нанести пари точок і провести через , них лінію.
Вигляд цієї лінії покаже, яку взяти залежність. Крім того, вивчаючи деяке явище, ми
інтуїтивно можемо встановити характер цього зв'язку і за певними
характеристиками (коефіцієнти та індекси кореляції) впевнитися у правильності
вибору.
Виробничі функції застосовують для аналізу ефективності використання
ресурсів.
За результуючий показник часто беруть такі економічні величини, як
прибуток, собівартість, випуск продукції і т.п., фактори — затрати праці, засоби
виробництва, використання потужностей і т.п. Коефіцієнти, що входять у
статистичну
функцію
розраховують
методом
найменших
квадратів.
Проілюструємо це на прикладі лінійної функції. Порівняємо дані спостереження (де
x, у) з результатами обчислень за формулою при одних і тих же значеннях аргументу
х, тобто замість даних спостережень розглянемо розрахункові
Оскільки відхилення можуть мати різні знаки, то їх сумарне відхилення може
бути рівним нулю, хоч окремі відхилення достатньо великі. Тому знайдемо суму
квадратів таких відхилень і мінімізуємо їх:

Згідно з методом найменших квадратів знаходять найменше значення суми
квадратів відхилень заданих значень змінної у, від знайдених за рівнянням регресії
теоретичних значень i. У статистиці доводять, що відхилення i– i утворюють
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нормальний розподіл, густина якого зображена малюнку.

D — дисперсія, обчислена за результатами спостережень:

Близькість R до одиниці вказує, що зв'язок тісний, і, навпаки, якщо R≈0, то це
свідчить про відсутність кореляційного зв'язку.
Економічний аналіз виробничого процесу за допомогою виробничої функції
здійснюється за допомогою таких економічних категорій:
1.
Середні та граничні величини ефективності.
2.
Коефіцієнти еластичності.
3.
Коефіцієнти заміщення.
Середні показники ефективності визначаються за формулою
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Для

функції такими

будуть

середня

продуктивність

праці

і

середня фондовіддача
За означенням, середня продуктивність праці є
відношенням обсягу виробленої продукції до кількості затраченої праці, а середня
фондовіддача — обсяг виробленої продукції до величини основних фондів. Зокрема,
для функції
така залежність є спадною функцією від L. Економічно це
можна трактувати так: зі збільшенням затрат середня продуктивність праці спадає.
Цей факт допуcкає природне пояснення — оскільки величина другого фактору К
залишається без зміни, то нова робоча сила не буде забезпечена додатковими
засобами виробництва, що призводить до зниження продуктивності праці. З цієї
причини при аналізі виробничого процесу за формулою важливу роль відіграє
фондоозброєність праці к = К / L , що виражає обсяг основних фондів на одного
працюючого.
Поряд із середніми характеристиками функції важливу роль відіграють і
граничні характеристики, які виражаються частинними похідними першого порядку
і часто називаються граничними продуктами

Так, гранична продуктивність пращ
характеризує величину додаткового
ефекту від кожної затраченої додаткової одиниці праці в даній точці(К,L) фазової
площини. Для функції Кобба-Дугласа
Оскільки 0<1- <1, то гранична продуктивність праці пропорційна середній
продуктивності праці з коефіцієнтом (1- ) і менша за неї. Те саме можна сказати і
про граничну фондовіддачу.
Зауважимо, що названі вище середні та граничні характеристики є розмірними величинами, зв'язаними з абсолютними приростами.
З економічних міркувань виділяється деяка підмножина простору І:
Цю підмножину простору затрат називають економічною областю і
збільшення будь-якого виду затрат не призводить до зменшення випуску продукції.
Обмеження на другі похідні виділяють опуклу підмножину економічної
області, для якої матриця Гессе
від ємно визначена для всіх х:

Співвідношення називають законом спадаючої віддачі. Затрати одного виду
добавляються до фіксованих обсягів інших затрат. У кінцевому випадку досягається
особлива область, де граничний продукт затрат знижується. Таке явище
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спостерігається у функції Кобба-Дугласа.
Виробнича функція в області, де виконуються умови характеризується
віддачею (прибутком) від розширення масштабів виробництва і «можливостями
заміщення», тобто вказує поведінку випуску продукції, коли всі затрати змінюються
в однаковій пропорції. Припустимо, що в де якій точці х всі затрати множаться на
число
Можливі три різні випадки:
У першому випадку виробнича функція характеризується постійним
прибутком від розширення виробництва. Так, збільшення всіх затрат у 3 рази
збільшить і кінцеву продукцію у 3 рази. У двох інших випадках вона зростає
повільніше або швидше, ніж масштаби виробництва. Звичайно, виробнича функція
може мати різний дохід у різних точках затрат від розширення виробництва.
Локальним показником вимірювання прибутку від розширення виробництва є
еластичність виробництва:

Частковими коефіцієнтами еластичності випуску по відношенню до затрат j-го
виду будемо називати вираз
Тоді
З економічної точки зору коефіцієнти еластичності характеризують відсоток
приросту продукції при збшьшенні затрат ресурсу на 1%. Так, для функції
коефіцієнт еластичності підраховується так:

Розглянемо детальніше формулу.
Нехай приріст
основних фондів прифіксованих трудових ресурсах дає
приріст продукції
. Тоді збільшення основних фондів на
відповідає
зміні випуску обсягу продукції на

Отже, при збільшенні обсягу основних

фондів на 1% обсяг випуску зміниться на
отримаємо формулу

Перейшовши до границі при

Зауважимо також, що для функції Кобба-Дугласа
, тобто коефіцієнти
еластичності для неї є постійними.
Особливістю реальних виробничих процесів є можливість заміщення одного
фактора іншим. Наприклад, відсутність екскаватора (вартість якого складає частину
основних фондів) для копання канави можна замінити певною кількістю людей,
тобто збільшити значення фактору трудових ресурсів, і навпаки. Необхідність
заміни одного фактору іншим потрібно тому, що він може бути дефіцитними і тому
з'являється потреба замінити більш доступним.
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Граничною нормою заміщення між факторами називають відношення

Локальною мірою заміщення між двома факторами, наприклад,
коли всі
інші затрати залишаються незмінними, може служити еластичність заміщення між
затратами j і к, що розраховується за формулою

Вправи
1. Для заданих функції знайти область визначення та область зміни і обчислити
похідні першого та другого порядків. Скласти матрицю Гесса.
a)
б)
в)

г)

д)
е)
2. Знайти екстремуми функцій та обчислити їх повні диференціали.
а)

б)

в)
г)
3. Користуючись функцією Лагранжа, обчислити умовний екстремум за такими
даними
а)
б)
в)
г)
4. Витрати на рекламу. Підприємство, що випускає одяг, рекламує жіночий одяг
через телебачення і радіо.
Очікуваний від реклами додатковий прибуток (в грн.)
де х — число телепередач, а у — радіопередач.
Зробити до задачі рисунок та граничний аналіз. Який буде результат якщо
давати рекламу тільки по радіо? по телебаченню?
5. Модель визначення ціни. Фабрика випускає два види продукції А і BФункції
попиту на них задаються лінійними функціями
де
— ціни одиниці продукції А і В, а і — кількість, яка буде продана
на ринку за цією ціною.
Функція виручки фабрики від реалізації:
Визначити максимальний прибуток, дати граничний аналіз та зробити
рисунок.
6. У задачах а)-г) за допомогою нанесення точок
в декартовій сиcтемі
координат
визначити
можливий
тип
статистичної
залежності
(лінійна,квадратична), де у — вартість валового випуску продукції фірми, ах
— вартість її основних фондів.
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Методом найменших квадратів обчислити, параметри рівняння регресії та дати
економічний аналіз задачі.
ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Поняття невизначеного інтеграла та первісної функції
У цьому розділі ми розглянемо задачу, яка за своєю природою є оберненою до
диференціювання. Якщо в диференціальному численні ставилася задача знайти
похідну функції, то в інтегральному численні будемо знаходити функцію, похідна
якої задана.

Твердження про те, що первісна функції визначається з точністю до довільної
постійної, носить загальний характер.
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Застосування визначеного інтеграла до економічних розрахунків

Приклад 2. Зростання фондів. Фонди однієї організації зростають завдяки
щорічним кампаніям літніх таборів для малозабезпечених. Витрати на кампанію
становлять 10000 грн. щодня. Відомо, що внески великі на початку кампанії, надалі
вони спадають. Функція, що описує одержання внесків за один день, має вигляд:
де t - дні, с(t) — внески за день.
Організація хоче максимально збільшити отриману суму доходів.
а)Визначте, скільки часу треба проводити кампанію для отримання
максимальної суми доходу;
б)Чому дорівнюють загальні витрати на кампанію?
в)Чому дорівнюють загальні внески?
г)Чому дорівнює дохід, що очікується?
Розв'яжемо задачу за допомогою графіків
а) Щоденні витрати споживання: е(t) = 10 000.
На рис. подані дві функції: витрат споживання l(t) і внесків с(t). Поки рівень
внесків перевищує рівень витрат, дохід с позитивним.
Він буде позитивним до того часу, поки графіки двох функцій не перетнуться.
Далі витрати перевищують вклади.
Дві функції перетинаються, коли с(t) = l(t):
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Приклад 3. Менеджмент банку крові.
Лікарня оцінює, що людська кров надходить у її
банк на рівні d(t) літрів щомісяця, де
(t
тривалість
надходження у місяцях). Коли лікарня одержить
1000 л крові?
Розглянемо приклад за допомогою малюнка.
Площа під графіком d показує загальні
надходження крові. Лікарня отримає 1000 л, коли

Розв'язавши це рівняння графічно, отримаємо: Т ≈ 2,88 (місяці).

Населення столичного району становить 1,5 мільйонів.
а)Визначте очікувану кількість смертей за 1 год після аварії;
б)За скільки часу після аварії за прогнозами місто вимре?
Побудуємо графік функції r(t)
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Виконавши дії, одержимо T ≈ 14 год.
Отже, за прогнозами антиядерної групи місто вимре за 14 год.

Приклад 5. Додаткова вартість. Одним із критеріїв вимірювання вартості є
ціна, яку готовий заплатити споживач. Згідно з економічними законами, купують
товар за правилами ринку.
На графіку подані функції пропозиції і попиту:
Зрівноважена ціна в 10 грн. наступає тоді, коли попит дорівнює 100 одиниць. Дохід
за продану продукцію для виробника становить у цьому випадку 10∙100=1000 грн. і
зображається площею прямокутника ОВСЕ.
Однак, якщо розглянути природу функції попиту, то має економічний зміст
ціна за одиницю товару, більша за 10 грн., і знайдуться покупці, які куплять товар за
ціною між 10 і 20 грн., особливо у тому випадку, коли попит перевищує пропозицію.
Економісти стверджують, що мірою справжньої корисності продукту є площа
фігури ОВСD.
Вартість заштрихованої площі СDЕ називається додатковою вартістю.
Цю площу можна знайти за допомогою інтегралу

Додаткова вартість споживача дорівнює 333,34 грн.
Розв'язати задачі.
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1. Функція граничного доходу задається формулою
де х — кількість проданих одиниць товару.
а)Визначити загальний дохід від продажу 300 одиниць товару;
б)Яким буде додатковий дохід, пов'язаний зі зростанням продажу від
200 до 300 одиниць?
2. Виробник реактивних двигунів оцінює рівень затрат на обслуговування
двигунів функцією від годин роботи двигуна:
де х — кількість годин і
— затрати на ремонт (у гривнях).
а) Визначте рівень затрат на обслуговування після 100 год роботи;
б) Які затрати очікуються протягом перших 100 год роботи?
3. Фірма, що спеціалізується на поштових переказах, почала заохочувальну
кампанію. Витрати на рекламу коштуватимуть фірмі 5440 грн. щодня.
Спеціалісти
з
маркетингу визначають,
що
прибуток
(з
виключеннямрекламних
витрат)
спадатиме
протягом
усієї
кампанії:
,деt — дні кампанії.
Для того, щоб збільшити дохід, слід провадити компанію доти, поки
перевищує щоденні витрати на рекламу.
а)Намалюйте графік функції
і функції
, який описує витрати
на рекламу.
б)Як довго слід проводити кампанію?
в)Які загальні витрати очікуються на рекламу протягом усієї кампанії?
г)Який очікується дохід?
4. Розв'яжіть задачу 3, якщо витрати компанії 5000 грн. щодня і
5. Зберігання енергії. Купівля енергозберігаючих пристроїв скоротить
споживання пального. Такий пристрій коштує 75 тис. грн. Підрахунок
заощаджень від використання такого пристрою такий:
,де t- час у роках, s– у тис. грн..
Через який час фірма покриє витрати на пристрій.
6. Управління лісовим господарством. Потреба у лісоматеріалах швидко зросла
протягом останніх чотирьох декад. Ось функція, яка описує рівеньпотреби:
де
— сотні кубічних метрів у декаду і t — час у декадах.
а)Визначте потребу на початок періоду.
б)Визначте потребу на початок наступного року.
в)Визначте потребу в лісоматеріалах протягом 1 року.
7. Епідеміологічний контроль. Центр наукових досліджень спеціалізується на
епідеміології. Він визначив, що для певного типу епідемії кількістьлюдей, які
захворіли, обчислюється за такою функцією:
де
— кількість людей, що захворіла за день,t — час від початку епідемії у
днях.
а)Скільки осіб захворіли протягом перших 10 днів?
б)Протягом перших 25 днів?
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8. Криві навчання. У промисловості проводили спостереження для визначення
того, чи стає праця більш ефективною з досвідом? Деякі фірмимають досвід
щодо навчання і можуть спланувати, як швидко робітник засвоїть нову
роботу. Часто крива навчання будуєтеся як функція кількості виконаної
роботи.
Нехай крива навчання визначається формулою
де h(x) — час, виміряний у годинах, витрачених на одиницю продукції і х —
кількість продукції.
а)Визначте продуктивність h(х) виробництва 5-го виробу (х=5).
б)Скільки годин, потрібно для виробництва перших 10 виробів.
в)Нарисуйте h(х).
г)Чи є межа ефективності роботи працівника?
9. Дано функцію
. Знайдіть об'єм тіла обертання навколоосі х
між х= 0 і x - 4.
10. Дано функцію
. Знайдіть об'єм тіла обертання навколоосі х між х
= -3 та х= 4.
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