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ПЕРЕДМОВА 

 
 
 
 
 
Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти Міністерства 

освіти і науки України «Освітньо-професійна програма підготов-
ки бакалавра, спеціаліста та магістра напряму «Економіка і під-
приємництво», затвердженого наказом Міністерства освіти і нау-
ки України від 06.06.2002 р. № 330, дисципліна «Мікроеконо-
мічна теорія виробництва та витрат» входить до циклу дисциплін 
професійної підготовки для спеціальності «Економічна теорія» як 
нормативна. Вона також посідає важливе місце й у системі підго-
товки бакалаврів за спеціальностями «Економіка підприємства» 
та «Менеджмент промислових підприємств». 

Основна мета вивчення дисципліни — формування системи 
знань про закономірності функціонування виробництва як проце-
су створення корисності в будь-якій сфері людської діяльності. 

«Мікроекономічна теорія виробництва та витрат» тісно 
пов’язана з іншими дисциплінами; ключові концепції та положення 
«Політичної економії», «Мікроекономіки», «Історії економічних 
учень» складають найважливіші наукові основи та методологію кур-
су. Вона використовує інструментарій таких дисциплін, як «Мате-
матика для економістів», «Економетрія» тощо. У свою чергу базові 
положення «Мікроекономічної теорії виробництва та витрат» ство-
рюють теоретико-методологічне підґрунтя, термінологічну та ін-
струментальну базу низки прикладних дисциплін економіко-управ-
лінського циклу: «Економіка підприємства», «Стратегія підприєм-
ства», «Планування діяльності підприємства» тощо. 

Навчально-методичний посібник призначений для раціоналі-
зації організації самостійної роботи студента. На принциповому 
рівні навчальний процес організовується відповідно до забезпе-
чення таких трьох аспектів: 

— репродуктивного — передбачає, що студент засвоює знання 
нормативного характеру та набуває спроможності відтворити їх; 



 4 

— аналітико-прикладного — передбачає, що студент, з одно-
го боку, набуває здатностей аналізувати загальнотеоретичний та 
прикладний матеріал і робити на базі цього аналізу самостійні 
висновки, а з іншого — спроможний застосовувати набуті знання 
в типових ситуаціях; 

— інноваційно-творчого — передбачає, що студент набуває 
навиків використання творчих підходів до розгляду сучасної 
проблематики процесів створення корисності та можливостей 
продукувати та обґрунтовувати особистий погляд на існуючі 
проблеми та шляхи їх розв’язання. 

Успішне запровадження цього підходу є можливим лише за 
умови наявності відповідного методичного забезпечення дисцип-
ліни. Саме для цього і призначений пропонований навчально-
методичний посібник. Він охоплює всі основні складові навчаль-
ного процесу і побудований таким чином, щоб всебічно озброїти 
студента рекомендаціями та порадами щодо організації його са-
мостійної роботи з вивчення дисципліни. 

Структура посібника дає змогу студентові передусім ознайо-
митися з навчальною програмою дисципліни (розділ 1) і форма-
ми її вивчення (розділ 2). Центральними у посібнику є розділи 3 
та 4, в яких вміщено методичні поради щодо самостійного ви-
вчення курсу та практикум. Передбачено виділення двох рівнів 
засвоєння матеріалу: 

— нормативного, який відповідає репродуктивній та аналіти-
ко-прикладній складовій ідеології вивчення дисципліни; 

— поглибленого, завдяки якому забезпечується реалізація ін-
новаційно-творчої складової ідеології вивчення дисципліни. 

Опанувати матеріал нормативного рівня студент може або у 
самостійному режимі роботи, працюючи із джерелами, зазначе-
ними у посібнику, або ж поєднуючи самостійну роботу з іншими 
формами навчального процесу (лекції, практичні заняття, консуль-
тації тощо). 

Поглиблений рівень є, з одного боку, логічним завершенням 
опрацювання матеріалу кожної теми, а також дисципліни в ціло-
му, а з іншого — підґрунтям фахового ставлення випускника як 
спеціаліста креативного типу. Він реалізується шляхом поглиб-
леного вивчення окремих питань, підготовки рефератів, есе, ви-
конання завдань з елементами наукових досліджень, участі в на-
укових дискусіях, конференціях тощо. 

Однією з форм самостійного вивчення дисципліни, яка перед-
бачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих мож-
ливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та 
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закріплення знань, є індивідуальні завдання для самостійного 
опрацювання. Такі завдання та приклади розв’язання задач пода-
но у підрозділах 4.2, 4.3. 

З метою надання допомоги студентам у формуванні дослід-
ницького хисту (а формування креативних рис у майбутнього 
спеціаліста є одним із найважливіших завдань освітнього про-
цесу) в посібник включено розділ 5 «Методичні рекомендації 
до виконання наукових досліджень та оформлення їх резуль-
татів». 

Вельми важливим є розділ 6 «Система поточного і підсумко-
вого контролю знань студентів», в якому наведено характеристи-
ку видів, форм і методів контролю знань студентів з дисципліни з 
акцентуванням уваги на підсумковій його формі. 

Завершальним у посібнику є перелік основної та додатко-
вої літератури, рекомендованої для поглибленого опанування 
курсу.  

 
Навчально-методичний посібник підготували ви-

кладачі КНЕУ професор Н. В. Задорожна та доцент Л. 
А. Азьмук. Зважаючи  на колегіальність розв’язання 
всіх питань принципового характеру та спільну роботу 
щодо написання тексту окремих розділів, частка кож-
ного із співавторів становить 50 % від загального обся-
гу посібника в друкарських аркушах. 

Автори адресують слова подяки декану факультету 
економіки та управління КНЕУ професору А. П. Нали-
вайку за організаційно-науковий внесок, зроблений 
ним у справу постановки курсу «Мікроекономічна тео-
рія виробництва та витрат». 

Автори висловлюють щиру вдячність доценту ка-
федри стратегії підприємств Н. М. Євдокимовій за дов-
гі години обговорення напрямів удосконалення спосо-
бів і моделей передання знань, що спричинило певне 
переосмислення підходів до організації навчального 
процесу взагалі, форм і методів самоорганізації суб’єк-
та навчання під час опанування дисципліни зокрема, а 
також сприяло творчому пошуку щодо збагачення змі-
сту цього навчального посібника. 

Ми вдячні студентам спеціальності 6101 «Економіч-
на теорія», які забезпечували зворотний зв’язок, без 
якого було б важко вирішити низку принципових пи-
тань, що виникали під час реалізації курсу вперше. 
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Особлива вдячність — студентам спеціальності 6107 
«Економіка підприємства», які вибрали спецкурс «Те-
орія виробництва та витрат» у 2003/04 навчальному 
році та своєю зацікавленістю до предмета сприяли 
більш повному відображенню в посібнику прикладних 
аспектів мікроекономічної теорії. 

Зауваження, побажання, пропозиції можна надси-
лати за адресою: Україна, 03680, м. Київ, просп. Пе-
ремоги, 54/1, Київський національний економічний 
університет, кафедра стратегії підприємств, e-mail: 
strategy@kneu.kiev.ua. 

 
Автори 

 

mailto:strategy@kneu.kiev.ua


 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА1 

Тема 1. Предмет і завдання курсу 

Мікроекономічна теорія виробництва та витрат як найваж-
ливіша складова сучасної теоретичної економіки. Поняття «ви-
робництво»: вузьке та широке трактування. Виробничий транс-
формаційний процес і його місце в економіці підприємства. 
Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Межа ви-
робничих можливостей та альтернативна вартість. Головні види 
вибору підприємства. Предмет і завдання курсу, його місце в си-
стемі дисциплін сучасної економічної теорії. 
Методологія дисципліни. Загальнонаукові методи. Роль і 

значущість математичних методів у процесі поєднання якісно-
го та кількісного аналізу виробництва. Моделювання: таблич-
не, графічне, економіко-математичне. Методологія маржиналі-
зму, граничний аналіз. Поведінкові передбачення, економічна 
раціональність виробника. Ключові положення теорії управ-
ління, теорії організації, теорії систем, сучасної економічної 
теорії як наукові основи та найважливіші складові методології 
курсу. 
Форми вивчення дисципліни. Зміст і завдання курсу. Форми 

вивчення курсу і роль самостійної роботи студента в його опану-
ванні. Взаємозв’язки з іншими дисциплінами. Мікроекономічна 
теорія виробництва і витрат як методологічна, термінологічна, 
інструментальна база низки прикладних дисциплін економіко-
управлінського циклу. Система контролю та оцінювання знань. 
Методичне та бібліографічне забезпечення курсу.  

 
                 

1 Навчальну програму підготовлено авторським колективом у складі: А. П. Наливай-
ко, д-р екон. наук, професор; Н. В. Задорожна, канд. екон. наук, професор; Н. М. Євдо-
кимова, канд. екон. наук, доцент; Л. А. Азьмук, канд. екон. наук, доцент. 

7  
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Тема 2. Підприємство як система «витрати — випуск» 

Підприємство як виробничо-ринкова система. Технологічна 
концепція підприємства і його модель як системи «витрати — ви-
пуск»; «вхід» — ресурси (фактори), що застосовуються та спожи-
ваються, їх типологія; «процесор» — трансформаційний вироб-
ничий процес; технологія як домінанта виробничого процесу (сис-
темно-процесна характеристика, види, властивості, типи динамі-
ки); «вихід» — готова продукція та її типологія. Підприємство як 
покупець, як товаровиробник, як продавець. Принципи функціо-
нування підприємства та їх трансформація у критерії формування 
виробництва. Періоди функціонування системи «витрати — ви-
пуск» як економічні категорії. Вимоги, яким має відповідати рин-
ково орієнтована виробнича система сучасного рівня розвитку. 
Виробнича функція як параметрична модель системи «витрати 

— випуск». Розмаїття видів виробництв та їх багатокритеріальна 
класифікація. Профільні картограми виробництв з орієнтацією на 
ресурси, процеси, продукти. Моделювання системи «витрати — ви-
пуск» на основі виробничих функцій. Табличний, аналітичний та 
графічний способи подання виробничої функції. «Пагорб виробни-
цтва» та варіації факторів. Комбінаційні взаємозв’язки в системі 
«витрати — випуск» та їх моделювання. Основні види виробничих 
функцій, їх характеристика за різними класифікаційними ознаками. 
Загальні властивості виробничих функцій. 
Витрати та результати виробництва. Економічна природа 

витрат виробництва. Явні та неявні альтернативні витрати, їх 
складові. Деякі особливості визначення альтернативних витрат, їх 
імовірнісний характер. Релевантні та нерелевантні витрати. Сфери 
застосування бухгалтерського та економічного підходів до визна-
чення витрат. Результати виробництва: продукт, виторг, прибуток. 
Сукупні, середні та граничні величини цих показників. Динаміка 
виторгу за умов еластичного та нееластичного попиту. Взаємо-
зв’язок функцій виробництва, витрат, виторгу та прибутку. 

Тема 3. Часткова варіація факторів виробництва 

«Пагорб виробництва» і часткова варіація факторів. Вироб-
ництво з одним змінним фактором. Дискретний та неперервний 
граничний продукт. Взаємозв’язок сукупного, середнього та гра-
ничного продуктів. Теорія граничної продуктивності факторів (А. 
Р. Тюрго, І. Н. Тюнен, Дж. Б. Кларк). Закон змінних пропорцій. 
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Еластичність випуску за змінним фактором: поняття, методика 
обчислення, діапазон змін. 
Короткострокова функція виробництва за умов різних видів 

віддачі змінного фактора. Постійна (стала), зростаюча, спадна 
віддача змінного фактора виробництва: графічне та аналітичне 
зображення, економічна інтерпретація. Формалізовані залежності 
для розрахунку параметрів функцій виробництва з одним змін-
ним фактором. Короткострокова функція виробництва з кількома 
змінними факторами. 
Часткова варіація факторів і короткострокова функція ви-

трат. Взаємозв’язки між функціями виробництва та витрат. Ди-
наміка короткострокових витрат. Закон неминучого зростання 
граничних витрат. Короткострокові витрати за різних видів від-
дачі змінного фактора. Еластичність витрат за випуском: поняття, 
методика розрахунку показників, діапазон змін.  
Обґрунтування рішень виробника за часткової варіації фак-

торів. «Пропорція суміші» та віддача постійного та змінного фак-
торів на різних стадіях короткострокової функції виробництва. 
Співвідношення «обсяг випуску — мінімальні середні витрати» 
як технологічний оптимум короткострокового періоду. Моделі 
визначення оптимального рівня залучення змінного фактора за-
лежно від типу ринку товарів і ринку ресурсів для виробництв, 
що характеризуються постійною та зростаючою віддачею. Мож-
ливі варіанти реакції виробника на зміну ринкової кон’юнктури. 
Правило розподілу змінного ресурсу між суміжними стадіями 
виробництва.  

Тема 4. Ізоквантна варіація факторів виробництва 

«Пагорб виробництва» та ізоквантна варіація факторів. По-
няття субституційних та лімітаційних виробничих процесів. Аль-
тернативна та периферійна замінність факторів виробництва. По-
будова ізокванти з використанням табличного, аналітичного та 
графічного способів завдання виробничої функції. Технологічно 
ефективна область ізокванти та карти ізоквант. Властивості та 
конфігурації ізоквант. 
Показники зміщуваності та доповнюваності факторів вироб-

ництва. Гранична ефективність фактора та гранична норма його 
технологічного заміщення (МRТS). Закон спадання МRТS. Пра-
вило заміщення факторів. Ступінь доповнюваності факторів ви-
робництва та її співвідношення з МRТS. Поняття та графічне зо-
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браження ізоклін. Ізоклінна варіація факторів. Еластичність за-
міщення факторів виробництва. 
Взаємозв’язки «фактор — фактор» для різних видів вироб-

ництв. Субституційні виробничі функції: класична виробнича 
функція; неокласичні виробничі функції (функція Кобба—
Дугласа, функція з постійною еластичністю заміни (СЕS) та її 
модифікації). Лімітаційні виробничі функції: виробнича функція 
Леонтьєва (аналіз на підставі одного та кількох методів виробни-
цтва, комбінованих і некомбінованих процесів); виробнича фун-
кція Гуттенберга та ін. 
Вибір оптимальної комбінації факторів. Оптимальна комбі-

нація факторів з технологічного та економічного поглядів. Гра-
фічне та аналітичне подання оптимуму виробника за наявності 
двох факторів. Правило найменших витрат у разі використання n 
видів факторів виробництва. Окремі випадки вибору оптимальної 
комбінації ресурсів: у разі використання у виробничому процесі 
n видів факторів; у субституційному за факторами виробництві; 
лінійно-лімітаційному виробництві з одним виробничим проце-
сом і з кількома виробничими процесами; у разі постійних і змін-
них цін на фактори виробництва тощо. 
Ефект заміщення та ефект випуску. Вплив зміни ціни ресур-

су на оптимум товаровиробника. Поняття «ефект заміщення» та 
«ефект випуску». Розкладання загального результату зміни ціни 
одного з ресурсів, що формують комбінацію, яка мінімізує витра-
ти, на ефекти заміни та випуску: графічне зображення для «нор-
мального» та «неякісного» (нижчих переваг виробника) ресурсу. 
Значення розмежування ефектів заміни та випуску для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень. 

Тема 5. Пропорційна варіація факторів виробництва 

Поняття «віддача від масштабу» і «повна варіація» факто-
рів виробництва. Збільшення випуску за рахунок пропорційного 
та непропорційного нарощування ресурсів. Лінійні, зростаючі та 
спадні однорідні виробничі функції та віддача від масштабу. 
Графічне зображення віддачі від масштабу за пропорційної варі-
ації. Джерела економії та збитку, зумовлені зростанням масштабу 
виробництва. 
Еластичність масштабу та її взаємозв’язок з еластичністю 

виробництва. Поняття, аналітичне та графічне зображення еластич-
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ності випуску від масштабу. Взаємозв’язок еластичності масштабу 
та еластичності виробництва. Теорема Вікселля—Джонсона. 
Пропорційна варіація факторів виробництва та функція ви-

трат. Види, динаміка та графічне зображення довгострокових 
витрат. Взаємозв’язки між короткостроковими і довгостроковими 
сукупними, середніми та граничними витратами. Довгострокові 
витрати за постійного, спадного, зростаючого та змінного ефекту 
масштабу: графічне та математичне подання.  
Співвідношення часткової, ізоквантної та пропорційної варіа-

цій факторів виробництва. Співвідношення «часткова варіація — 
пропорційна варіація». Закон змінних пропорцій за умов різної 
віддачі від масштабу. Співвідношення «ізоквантна варіація — час-
ткова варіація». Побудова кривої загального продукту на основі 
карти ізоквант. Співвідношення «ізоквантна варіація — пропор-
ційна варіація». Узагальнена характеристика різних варіацій фак-
торів виробництва. 

Тема 6. Оптимальний шлях зростання випуску та оп-
тимальний масштаб виробництва 

Оптимальний шлях зростання. Можливі варіанти переходу на 
вищу ізокванту у короткостроковому та довгостроковому пері-
одах. Типологія ліній зростання: у разі пропорційної варіації фак-
торів і різної віддачі від масштабів виробництва; непропорційної 
варіації факторів; за зміни співвідношення цін на ресурси; за 
умов різної техніко-економічної та соціальної орієнтації підпри-
ємства тощо. 

X-неефективність і неоптимальний шлях зростання. Логічний 
парадокс спадного ефекту масштабу. Концепція X-фактора (Х-ефек-
тивності) Xарві Лейбенстайна. Головні компоненти Х-фактора. Гра-
фічне подання неоптимального шляху зростання. 
Оптимальний масштаб виробництва. Результати емпіричних 

досліджень віддачі від масштабу і довгострокових витрат для різ-
номанітних виробництв та галузей (закордонний та вітчизняний 
досвід). Співвідношення «обсяг випуску — мінімальні середні 
довгострокові витрати» як технологічний оптимум довгостроко-
вого періоду. Типи кривих довгострокових витрат. Поняття «мі-
німально (максимально) ефективний масштаб виробництва» (МЕS). 
МЕS і оптимальний масштаб виробництва.  
Обґрунтування стратегічних рішень виробника. Крива довго-

строкових середніх витрат (LRATC) як крива вибору виробничої 
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потужності підприємства. Ефект розмаїття (розширення асортимен-
ту) та багатопродуктова економія на масштабі. Недоліки та пере-
ваги гігантоманії і різноманітності. Багатопродуктова економія та 
рішення щодо горизонтальних меж виробництва. Багатозаводська 
економія та прийняття рішень щодо можливостей вертикальної ін-
теграції. Прикладні аспекти застосування концепції мінімально 
(максимально) ефективного випуску (МЕS). МЕS і структура галу-
зі. МЕS і тип ринку. МЕS і природна монополія. МЕS як бар’єр до 
вступу конкурентів у монополізовану галузь тощо.  

Тема 7. Динамічність і стохастичність процесів, їх ві-
дображення у виробничих функціях 

Динамічність процесів і необхідність її обліку у виробничих 
функціях. Статичні виробничі моделі та їхні особливості. Дина-
мічність зовнішнього середовища та її вплив на виробництво як 
ринково-орієнтовану систему «витрати — випуск». Розмаїття 
можливих динамічних змін у виробництві. Науково-технічний 
прогрес (НТП) як найважливіший фактор динамізації базових па-
раметрів і комбінаційних взаємозв’язків у системі «витрати — 
випуск». 
НТП і його відображення у виробничих функціях. Екзогенна та 

ендогенна концепції НТП. Способи обліку НТП у виробничих 
функціях. Основні форми технічного прогресу (працеощадний, 
капіталоощадний, нейтральний) та їх відображення на картах ізо-
квант. Вплив технологічних змін на позиціонування та конфігу-
рацію короткострокової функції виробництва. Математичне по-
дання та графічне відображення НТП у субституційних вироб-
ничих функціях за Дж. Р. Хиксом, Р. Ф. Харродом, Р. Солоу. Ві-
дображення технічного прогресу у виробничих функціях Леонть-
єва, Гуттенберга, Кролле та ін. 
Ефект досвіду та його відображення у виробничих моделях. 

Формування концепції навчання у процесі виробництва: від за-
кономірностей зниження трудомісткості в літакобудуванні до 
розробок Бостонської консалтингової групи. Аналітичне та гра-
фічне подання кривих досвіду; найвпливовіші фактори зменшен-
ня витрат; інтегральна дія ефектів досвіду та масштабу. Відобра-
ження ефекту досвіду у виробничих моделях різних типів: у 
класичній виробничій функції за часткової варіації факторів ви-
робництва; у виробничих моделях Леонтьєва, Гуттенберга, Хай-
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нена та ін. Використання ефекту досвіду для досягнення конку-
рентної переваги. 
Невизначеність процесів та її врахування у виробничих функ-

ціях. Детерміновані виробничі моделі та їхні особливості. Вплив 
випадкових факторів на процес виробництва і необхідність його 
врахування наданням виробничій функції стохастичних власти-
востей. Стохастичне виробництво як комбінаційний процес. Сто-
хастична виробнича функція за часткової варіації факторів. Сму-
га ізоквант стохастичної виробничої функції. 

 
 

Закінчення 

 

Історичний аспект розвитку мікроекономічної те-
орії виробництва і витрат. Нові теоретичні підходи 
та формування елементів сучасної парадигми ство-
рення та циклічного функціонування виробництва як 
ринково-орієнтованої системи «витрати — випуск» 
на основі неперервного вдосконалення продукту, про-
цесу, методів виробництва та інформатизації. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ФОРМИ ВИ-
ВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 
 
 

Тематичний план вивчення дисципліни для студентів денної 
форми навчання наведено в табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НА-

ВЧАННЯ 

Кількість годин 

у тому числі (за формами навча-
льного процесу) Тема 

Разом 

Л С, П І СРС 

1. Предмет і завдання курсу 6 2 — — 4 

2. Підприємство як система «ви-
трати — випуск» 20 2 2 4 12 

3. Часткова варіація факторів ви-
робництва 24 4 4 4 12 

4. Ізоквантна варіація факторів 
виробництва 24 4 4 4 12 

5. Пропорційна варіація факто-
рів виробництва 20 2 2 4 12 

6. Оптимальний шлях зростання 
випуску та оптимальний масш-
таб виробництва 

23 4 2 4 13 

7. Динамічність і стохастичність 
процесів, їх відображення у ви-
робничих функціях 

18 2 2 4 10 

Разом 135 20 16 24 75 

Примітка: Л — лекції; С, П — семінарські, практичні заняття; І — індивідуальні за-
няття; СРС — самостійна робота студентів. 

14  
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Навчальний процес з вивчення дисципліни здійснюється у та-
ких формах: 

— навчальні заняття (докладну характеристику наведено нижче); 
— самостійна робота студентів з навчальним матеріалом, 

здійснювана у час, вільний від обов’язкових навчальних занять 
(рекомендації та поради щодо організації самостійної роботи на-
ведено у розділах 3, 4, 5 навчального посібника); 

— контрольні заходи, що включають в себе поточний і підсум-
ковий контроль (розгорнуту характеристику поточного та підсу-
мкового контролю наведено у розділі 4 «Система контролю знань 
студентів»). 

Основними видами навчальних занять з курсу «Мікроеконо-
мічна теорія виробництва та витрат» є: 

— лекції; 
— семінарські заняття; 
— практичні заняття; 
— індивідуальні заняття; 
— консультації. 
Лекції — ключова організаційна форма навчального процесу. 

На лекціях викладач знайомить студентів із базовими науково-
теоретичними положеннями та прикладними аспектами дисцип-
ліни, розвиває здатність до систематичної творчої роботи над кур-
сом, визначає напрями, основний зміст і характер усіх видів на-
вчальних занять і самостійної роботи. 

У навчальних лекціях у логічній, науково обґрунтованій і си-
стематизованій формі викладається найважливішій нормативний 
програмний матеріал, що визначає основу підготовки фахівця й 
потребує науково-теоретичних обґрунтувань та узагальнень. Не-
складні описові теми та окремі питання курсу студенти можуть 
вивчати самостійно за підручниками або за іншою літературою, 
що її рекомендує викладач. На лекціях розглядаються теми або 
окремі питання тем, які є досить складними за змістом, неповно 
та несистемно висвітлені в літературі, передусім — у навчальній. 

У лекціях проблемного характеру висвітлюються дискусійні 
питання, альтернативні погляди відомих учених і наукових шкіл 
на ту чи ту проблему, сучасні концепції та тенденції розвитку мі-
кроекономічної теорії виробництва та витрат. Основне призна-
чення лекцій — стимулювати зацікавленість студента у поглиб-
ленні своїх знань, прищеплювати потяг до творчості та розуміння 
того, що не існує «істини в останній інстанції».  

Семінарське заняття — це форма навчального заняття, за 
якої викладач організовує обговорення попередньо визначених 
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тем чи окремих питань, до котрого студенти готують тези висту-
пів на підставі індивідуально виконаних завдань (наприклад, ре-
фератів, есе). Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, 
обговорення рефератів і доповідей. 

Практичні заняття являють собою найбільш активну форму 
роботи студентів над курсом. На практичних заняттях викладач 
організовує детальний розгляд студентами базових теоретичних 
положень дисципліни та формує вміння і навики їх практичного 
застосування шляхом виконання практичних завдань. Основна 
мета практичних занять — закріплення, розширення, поглиблен-
ня та деталізація теоретичних знань, надбаних студентами на лек-
ціях і в процесі самостійної роботи, набуття практичних навиків 
прийняття та обґрунтування рішень у сфері виробництва.  

Плани семінарських і практичних занять наведено у розділі 4 
«Практикум». На семінарські та практичні заняття виносяться 
найважливіші питання, які потребують обговорення і поглибле-
ного з’ясування сутності. Важливим завданням практичних за-
нять є також розгляд методики розв’язання задач й аналіз ринко-
во-виробничих ситуацій. Кожний студент самостійно розв’язує 
задачі та аналізує конкретні ситуації, приходячи на заняття з по-
етапними і підсумковими розв’язками у письмовій формі. На 
практичних заняттях перевіряються результати розв’язання задач 
та їх обґрунтованість, аналізуються можливі варіанти й прийма-
ється остаточне рішення. У процесі практичних занять здійсню-
ється поточний контроль рівня знань студентів (див. розділ 6 
«Система контролю знань студентів»).  

Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами з 
метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуаль-
них творчих здібностей. Вони тісно пов’язані із самостійною ро-
ботою студентів щодо засвоєння теоретичних і прикладних аспек-
тів дисципліни й проведення наукових досліджень у відповідній 
царині та організуються за окремим графіком. 

Консультації являють собою таку форму навчального занят-
тя, за якої студент отримує відповіді від викладача на конкретні 
запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспек-
тів їх практичного застосування. Консультація може бути індиві-
дуальною або проводитися для групи студентів — залежно від 
того, чи пов’язані розглядувані питання з виконанням індивідуаль-
них завдань, чи стосуються теоретичних питань навчальної дис-
ципліни. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 
матеріалом дисципліни, набуття необхідних вмінь і навиків у час, 



 17 

вільний від обов’язкових навчальних занять. Вона здійснюється 
за допомогою: 

— навчально-методичної літератури — підручників, навчаль-
них і методичних посібників, конспектів лекцій тощо; 

— спеціальної літератури — наукової та фахової монографіч-
ної та періодичної. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального ма-
теріалу дисципліни «Мікроекономічна теорія виробництва та ви-
трат» може виконуватися в бібліотеці вищого навчального закла-
ду, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, а також у 
домашніх умовах. Основними формами самостійної роботи є: 

— опрацювання матеріалу (нормативного та поглибленого рів-
нів) кожної теми за конспектами лекцій та рекомендованою літе-
ратурою (основною і додатковою); 

— самостійне вивчення певних питань або тем курсу; 
— підготовка до семінарських і практичних занять шляхом 

вивчення теоретичного матеріалу, розв’язання задач, виконання 
практичних завдань, аналізу виробничих ситуацій тощо; 

— виконання завдань науково-дослідного та аналітико-
розрахункового характеру; 

— поглибленого вивчення окремих питань, підготовки рефе-
ратів, виконання завдань науково-дослідного характеру та твор-
чих завдань (написання есе). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ 
ТЕМ КУРСУ 

Тема 1. Предмет і завдання курсу 

Методичні поради до вивчення теми 
 

Результатом вивчення теми має стати чітке розуміння студен-
том предмета, мети і завдань курсу, його методологічної бази, 
взаємозв’язків з іншими дисциплінами. У повсякденній свідомос-
ті виробництво звичайно асоціюється з виготовленням матеріаль-
них благ. Це дуже вузьке трактування даного поняття. Еконо-
мічна наука трактує його набагато ширше, розуміючи під вироб-
ництвом будь-яку діяльність з використання різноманітних ре-
сурсів, включаючи й ресурси самої людини, для одержання як 
матеріальних, так і нематеріальних благ. 

Економіст до процесу виробництва віднесе й діяльність ліка-
ря, й підготовку концертної програми, й читання лекції, й прове-
дення судового процесу, тобто надання найрізноманітніших по-
слуг, оскільки всі вони задовольняють людські потреби, подібно 
до діяльності шевця, металурга, кондитера. З погляду економіста, 
і транспортні перевезення, і зберігання товарів, і торгівля є вироб-
ництвом, оскільки найважливішою ознакою виробництва для 
нього є характер діяльності, спрямованої на задоволення людсь-
ких потреб. Тому виробництво в широкому розумінні — це будь-
яка діяльність, спрямована на задоволення потреб, тобто діяль-
ність, що створює корисність. 

Останнім часом набули поширення такі терміни, як «опера-
ції», «операційна діяльність», «операційна функція» і т. ін. У за-
гальній теорії управління, а також у такій дисципліні, як «Опера-
ційний менеджмент» під операцією розуміють дію зі створення 
будь-якої корисності, розрізняючи при цьому такі її види: корис-
ність форми, корисність місця, корисність придбання, корисність 
стану тощо. Справді, з позиції управління термін «операції» кра-
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ще відбиває різноманітний характер дій зі створення корисності в 
різних сферах людської діяльності: виробничій, банківській справі, 
освіті, охороні здоров’я, торгівлі, індустрії розваг і відпочинку і т. д. 
З погляду економіста, терміни «виробництво» та «операції» рівно-
сильні, взаємозамінні, отже, надалі ми будемо користуватися тра-
диційним для економічної теорії терміном «виробництво», визна-
чаючи його як процес, у якому через комбінування, перетворення 
і використання одних благ створюються інші блага. 

Основна економічна проблема, яка постає перед окремими 
людьми, підприємствами і суспільством загалом, полягає в тому, 
що виробничі ресурси обмежені. Жодне суспільство не володіє 
достатніми ресурсами для виробництва такого обсягу благ, якого 
бажають всі його члени. Наслідком недостатності ресурсів є кон-
куренція не лише між людьми за ресурси, а передусім між альтер-
нативними напрямами використання ресурсів.  

Обмеженість ресурсів зумовлює вибір. І окрема людина, і під-
приємство, і суспільство мають безперервно здійснювати вибір 
стосовно того, як використовувати доступні для них обмежені 
ресурси. 

Найліпшою ілюстрацією проблеми вибору є графічне подання 
межі виробничих можливостей, або кривої трансформації 4, с. 
39—41; 57, с. 26—32. Як правило, подібну ілюстрацію проб-
леми вибору використовують у загальноекономічному аналізі. 
Стосовно окремих підприємств або виробників можливість випу-
ску двох благ одночасно за обмеженого обсягу ресурсу заведено 
відображати за допомогою виробничої трансформаційної кривої, 
або лінії потужностей. Вона може мати різну форму — лінійну, 
опуклу або вигнуту, ламану 14, с. 221—228, але в будь-якому 
разі унаочнює концепцію альтернативної вартості — кількості 
одного блага, від якої відмовилися заради виробництва додатко-
вої одиниці іншого за умови, що виробництво перебуває на кри-
вій виробничих можливостей. Як тільки особа (фізична чи юри-
дична) ухвалює рішення про використання обмежених ресурсів, 
тобто здійснює вибір, перед нею одразу постає питання альтерна-
тивної вартості. Головні види вибору підприємства: 

 Що виробляти? — продукція, роботи, послуги; 
 Як виробляти? — ресурси, технологія, витрати; 
 Для кого виробляти? — споживачі, ринки, ціни. 
Мікроекономіка як гілка сучасної економічної теорії дає змогу 

одержати відповіді на ці та низку інших питань, її ж складова — 
теорія виробництва та витрат — розглядає матеріально-ре-
човинні та вартісні співвідношення між використовуваними ре-
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сурсами і випуском продукції. Мікроекономічна теорія виробни-
цтва та витрат відповідає, насамперед, на питання «як виробля-
ти?», тобто як раціонально поєднувати фактори виробництва, 
яку технологію обрати з урахуванням наявного фонду технічних 
знань і цін на ресурси, як мінімізувати витрати за заданого обсягу 
виробництва, як за сприятливої ринкової ситуації обґрунтувати 
траєкторію зростання випуску і т. ін. Методологічно мікроеконо-
мічна теорія виробництва багато в чому ізоморфна з мікроеконо-
мічною теорією споживання. Різниця полягає в тому, що її осно-
вні категорії мають не суб’єктивно-психологічну основу, а 
об’єктивну природу і можуть бути чітко параметризовані та роз-
раховані в конкретних одиницях. 

Предметом курсу є вивчення поведінки і механізму прийнят-
тя рішень виробником, який прагне досягти своєї мети, функціо-
нуючи у ринковому середовищі та використовуючи обмежені ре-
сурси, що мають альтернативні варіанти застосування.  

Основна мета курсу — формування системи знань про зако-
номірності функціонування виробництва як процесу створення 
корисності в будь-якій сфері людської діяльності. 

Предмет і мета курсу визначають його головні завдання: на 
основі суттєвого розширення мікроекономічного інструмента-
рію аналізу виробництва як системи «витрати — випуск», по-
глиблення математичного та графоаналітичного подання базо-
вих концепцій і моделей, вивчення результатів емпіричних 
досліджень функцій виробництва та витрат — формування у 
студентів комплексу знань про базові закономірності функціо-
нування виробництва як ринково-орієнтованої системи «витра-
ти — випуск» і підходів щодо обґрунтування управлінських рі-
шень у цій сфері.  

Одне з найважливіших завдань курсу — скласти уявлення про 
те, що успіх будь-якого бізнесу залежить не лише від наявності 
стартового капіталу і підприємницького хисту, а й від знання за-
кономірностей функціонування виробничо-ринкових систем і 
вміння їх ефективно використовувати.  

«Мікроекономічна теорія виробництва та витрат» використо-
вує ті самі методи, що й «Економічна теорія» та її гілка «Мікро-
економіка»: спостереження та описування, наукової абстракції, 
індукції та дедукції, аналізу та синтезу тощо. Широко використо-
вується такий метод, як моделювання. Якщо залежності між еко-
номічними змінними виражаються за допомогою таблиць або 
графіків, то маємо табличні або графічні моделі, якщо за допо-
могою рівнянь — економіко-математичні моделі. В мікроеко-
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номічній теорії виробництва і витрат використовуються всі види 
моделей, однак особливе значення мають графічні моделі, які 
унаочнюють кількісні залежності. Розмірковування сприймають-
ся краще, якщо їх доповнити зображенням. 

Найважливішим методом мікроекономічного аналізу є гранич-
ний аналіз, розроблений теоретиками маржиналізму. Нагадаємо, 
що слово «граничний», або «маржинальний», означає «додатко-
вий». Підприємства безперервно вирішують питання: наймати 
більшу чи меншу кількість працівників, виробляти більший чи 
менший обсяг продукції тощо. У світі обмежених ресурсів рі-
шення ґрунтуються на порівнянні граничної вигоди від певного 
конкретного вибору і граничних витрат унаслідок відмови від чо-
гось іншого. 

Головна поведінкова передумова сучасної економічної теорії 
— гіпотеза про раціональність поведінки суб’єктів господарю-
вання, тобто поведінки, спрямованої на оптимізацію цільової фу-
нкції за існуючих обмежень. Економічно раціональна поведінка 
виробника виявляється у вирішенні таких фундаментальних про-
блем: 

— вибрати таке поєднання факторів виробництва, щоб досяг-
ти заданого обсягу випуску з мінімальними витратами; 

— за заданого бюджетного обмеження (чітко визначеного 
розміру витрат на придбання ресурсів) вибрати таку комбінацію 
факторів виробництва, щоб максимізувати випуск. 

Для розв’язання цих проблем підприємство має розглянути рі-
зноманітні способи виробництва і вибрати з них такі, що є ефек-
тивними і з технічного, і з економічного погляду. 

Виробництво є складною, динамічною, відкритою системою, 
функціонування якої має ймовірнісний характер. Тому ключові 
положення теорії управління, теорії організації, теорії систем ви-
ступають як наукові основи та найважливіші складові методоло-
гії курсу. 

«Мікроекономічна теорія виробництва та витрат» тісно пов’я-
зана з такими дисциплінами, як «Політична економія», «Мікро-
економіка», «Історія економічних учень»; вона використовує ін-
струментарій «Математики для економістів» та «Економетрії». У 
свою чергу, базові положення «Мікроекономічної теорії вироб-
ництва та витрат» створюють теоретико-методологічне підґрун-
тя, термінологічну та інструментальну базу таких прикладних 
дисциплін економіко-управлінського циклу: «Економіка підпри-
ємства», «Стратегія підприємства», «Планування діяльності під-
приємства» тощо. 



 

Література 
 

2, с. 13—38], [4, с. 12—18, 36—44], [5, с. 9—13], [14, 
c.221—228], [57, с. 5—44. 

 
 

Термінологічний словник 
 

Альтернативна вартість одного виду блага порівняно з іншим — об-
сяг одного блага, яким необхідно поступитися заради виробницт-
ва додаткової одиниці іншого за умови, що виробництво перебу-
ває на кривій виробничих можливостей. 

 

Блага — товари, послуги й соціальні та економічні умови, які задово-
льняють потреби людини або які людина вимушує споживати чи 
використовувати. 

 

Вибір — прийняття та реалізація рішень на підставі уподобань і наяв-
них ресурсів. 

Виробничих можливостей межа — обмеження виробництва певного 
продукту випуском інших продуктів та обсягом наявних ресурсів. 
Виражається трансформаційною функцією. Графічно зображуєть-
ся у вигляді кривої виробничих можливостей. 

Виробничі фактори — блага, які потрібно придбати фірмі (підприємс-
тву) для забезпечення випуску інших благ. 

 

Граничний аналіз — метод мікроекономічного аналізу, заснований на 
використанні методів диференціального числення за припущення 
нескінченної подільності благ. Категоріями Г. а. є граничний про-
дукт, вартість граничного продукту, граничні витрати, граничний 
дохід та ін. 

 

Маржиналізм — теорія, за якою економіка вважається системою взає-
мопов’язаних суб’єктів, а всі економічні процеси пояснюються за 
допомогою граничних величин, які характеризують не стільки 
сутність явищ, скільки їхню кількісну зміну. 

 

Обмеженість (рідкісність) — існуюча в будь-якому суспільстві не-
відповідність між людськими потребами та обсягом благ, придат-
ним для їх задоволення. 

 

Раціональність — максима поведінки суб’єктів господарювання. Існує 
у двох варіантах:  
— максимізація корисного ефекту: здійснювати господарську 
діяльність таким чином, щоб за даного обсягу засобів (доходів, 
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витрат) досягти найвищого результату (випуску, реалізації, при-
бутку, корисності); 
— мінімізація витрат: здійснювати діяльність таким чином, 
щоб досягти певного корисного результату за допомогою якомога 
меншого обсягу використання ресурсів. 

 

 
Запитання і завдання для самоконтролю 

 
 

1. Дайте визначення поняття «виробництво» і наведіть при-
клади виробництв з матеріальними та нематеріальними кінцеви-
ми результатами. 

2. Що таке обмеженість ресурсів і чому вона примушує вироб-
ника робити вибір? 

3. Обмеженість яких ресурсів стримує можливість економіч-
ного розвитку України? Як, на Ваш погляд, варто вирішувати цю 
проблему? 

4. З якими основними видами економічних виборів стикаються 
виробники? Які міркування лежать в основі їхніх рішень? 

5. Чи може один і той самий ресурс бути «рідкісним» в один 
період часу і (або) в одному місці та «необмеженим» в іншій пе-
ріод часу і (або) в іншому місці? Наведіть приклади. 

6. Поясніть на прикладах принцип альтернативних витрат. 
7. Чи враховуєте Ви у повсякденному житті принцип альтер-

нативності витрат? Яка мотивація Ваших економічних виборів? 
8. Поясніть принцип раціональної поведінки виробника. 
9. Охарактеризуйте предмет і завдання курсу «Мікроеконо-

мічна теорія виробництва та витрат». 
10. На яких методологічних принципах і методах базується ви-

вчення цієї дисципліни? 

Тема 2. Підприємство як система «витрати — випуск» 

Методичні поради до вивчення теми 
 

Вивчаючи тему, особливу увагу слід приділити таким пи-
танням: представленню підприємства як ринково-виробничої 
системи із визначенням критеріїв формування виробництва та 
аналізом економічних періодів його функціонування; моделю-
ванню системи «витрати — випуск» на основі виробничих фун-
кцій, розкриттю економічної природи витрат виробництва, 
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сутності таких категорій, як «дохід», «прибуток» та їх взаємо-
зв’язків. 

Основний зміст теми розкритий у навчальному посібнику [5, 
с. 9—42]. Відповіді на окремі питання можна знайти в 2; 3; 7; 
11—14. 

Починати вивчення теми слід з розгляду основних концепцій 
підприємства щодо причин його виникнення, діяльності та лік-
відації: еволюційної, підприємницької, контрактної, інституціо-
нальної, стратегічної, технологічної тощо. Мікроекономічна 
теорія виробництва та витрат за основу бере технологічну кон-
цепцію і розглядає підприємство як ринково-виробничу систе-
му, що здійснює використання вихідних ресурсів і перетворення 
їх на готову продукцію, як один з найважливіших різновидів мі-
кросистем. Характеристику основних складових підприємства 
як ринково-виробничої системи досить ґрунтовно висвітлено в 
[1, 7, 13, 42].  

У мікроекономіці процес виробництва розглядається суто функ-
ціонально — як процес перетворення вхідного потоку ресурсів, 
тобто витрат, у вихідний потік випуску з використанням певної 
технології виробництва. Тому технологічний аспект діяльності 
підприємства часто називають системою «витрати — випуск» 
(input — output). Уперше цей термін запропонував американ-
ський економіст російського походження В. Леонтьєв під час по-
будови міжгалузевих балансів економіки США. Студенти, які за-
цікавляться його роботами, можуть почерпнути необхідну інфор-
мацію з 33; 34. 

Для розуміння сутності підприємства як ринково-виробничої 
системи необхідно знати основні принципи його функціонуван-
ня, цільові настанови та критерії формування виробництва. До 
основних принципів належать принципи дохідності, плановості, 
комбінування виробничих факторів, економічності та економіч-
ної раціональності, фінансової рівноваги. Визначаючи цільові на-
станови підприємства, альтернативні максимізації прибутку, слід 
звернути увагу на такі: максимізацію доданої вартості, максимі-
зацію продажу тощо. Ці питання докладно викладено в навчаль-
ному посібнику [5, с. 15, 16], додаткову інформацію можна отри-
мати, звернувшись до [11—13].  

Виробничий процес, як правило, може бути організований по-
різному, із застосуванням різних технологій. Виробнича функція 
описує множину технічно ефективних способів виробництва 
продукції. З’ясувати різницю між технічно ефективним та еконо-
мічно ефективним способами виробництва допоможуть джерела 
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[5; 42]. Певні особливості мають і терміни «функція виробницт-
ва» та «функція витрат»[5, с. 22]. 

Існує безліч видів виробництв. Їх можна класифікувати в га-
лузевому, номенклатурному, ресурсному розрізах, за методами 
організації виробничого процесу, серійністю, орієнтацією на рин-
ковий або індивідуальний попит тощо. Детально багатокритеріа-
льну класифікацію виробництв та побудову профільних карто-
грам виробництва викладено у 7, с. 101—103.  

Кожний вид виробництва, як правило, описується різними ви-
робничими функціями. Звідси випливає, що видів виробничих 
функцій так само багато, як і видів виробництв [5;17]. Стислу ха-
рактеристику деяких видів виробничих функцій наведено в тер-
мінологічному словнику. Досить повно описані в спеціальній лі-
тературі такі види виробничих функцій, як інжинірингові, Гуттен-
берга та ін. [7; 13; 45; 59]. І хоча виробничі функції є різними для 
різних видів виробництв, вони мають деякі загальні властивості, 
що характеризують особливості поєднання факторів у виробни-
чому процесі 57, с. 211, 212. 

З’ясувати, яким чином на випуск продукції впливають зміни 
комбінацій та обсягів застосування факторів, дасть змогу розгляд 
часткової, ізоквантної та пропорційної варіацій факторів. Ці пи-
тання викладено в [5; 14; 42].  

Вивчаючи питання «Витрати і результати виробництва» осо-
бливу увагу варто звернути на економічну природу витрат ви-
робництва, яка зумовлюється обмеженістю ресурсів і наявністю 
альтернативних способів їх використання, та різні концепції ви-
трат. Це комплексно висвітлено у навчальному посібнику 5, с. 
30—40, стислу інформацію можна знайти у 8, с. 55—56, 75—
79; 37. Різні концепції витрат спричинюють те, що в економіч-
ній науці та в господарській практиці розрізняють такі види 
прибутку: бухгалтерський прибуток (іноді його називають роз-
рахунковим), економічний прибуток та нормальний прибуток. 
Розгляд понять «явні витрати» та «неявні витрати», «бухгал-
терський прибуток», «економічний прибуток» і «нормальний 
прибуток» приводить до однозначного висновку: витрати на 
ведення якоїсь справи дорівнюють не лише витратам на ресур-
си, які потрібно вкласти у справу, а й цінності всіх тих мож-
ливостей, від яких доведеться відмовитися. Докладніше склад 
альтернативних витрат, визначення понять «релевантні витра-
ти» та «нерелевантні витрати» тощо висвітлено у [5; 15; 24; 37]. 
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[1, с. 395—419], [5, c. 9—44], [7, с. 93—108], [9, с. 185—187], 
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[13, с. 10—75], [14, с. 121—127], [15, Т. 1, с. 499—514; Т. 2, 
с. 11—19, 203—210], [16, с. 10—37], [17], [31, c. 148—157, 
187—230], [32, с. 353, 665—668], [40, с. 6—13], [43, с. 8—28], 
[45, с. 40—76]. 

 
 

Термінологічний словник 
 

Варіація факторів виробництва — вплив на випуск продукції зміни 
комбінацій та обсягів застосування факторів: 
— ізоквантна — показує, як можна комбінувати фактори вироб-
ництва для забезпечення визначеного обсягу випуску продукції; 
— пропорційна — характеризує зміну випуску за рахунок пропо-
рційної зміни обсягів застосування всіх факторів виробництва за 
незмінного початкового їх співвідношення; 
— часткова — характеризує зміну випуску залежно від зміни рі-
вня застосування одного фактора за незмінних обсягів застосу-
вання всіх інших факторів. 

Випуск — товари або послуги у грошовому чи натуральному вимірі, які 
вироблені підприємством за певний проміжок часу з використан-
ням необхідних для цього ресурсів. 

Виробництво: 
— вузьке трактування — процес виготовлення матеріальних благ; 
— широке трактування — процес, в якому комбінуванням або 
перетворенням одних благ створюються інші блага; будь-яка діяль-
ність, що створює корисність. 

Виробнича функція — стійкі кількісні співвідношення між «входами» і 
«виходами» виробничої системи, тобто формалізована залежність 
обсягів виготовленої продукції від витрат факторів виробництва: 
— миттєвого періоду — максимальний випуск, який може бути 
досягнутий за певної незмінної комбінації факторів виробництва; 
— короткострокового періоду — випуск, який може бути досяг-
нутий за зміни обсягу застосування одних ресурсів і сталості ін-
ших; 
— довгострокового періоду — випуск, який може бути досягну-
тий за зміни обсягів застосування всіх видів ресурсів. 
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Витрати виробництва — вартість усіх видів факторів виробництва, 
що витрачаються для виготовлення певної кількості товарів. 
Різновиди (поняття) витрат: 
— бухгалтерські — сукупність усіх витрат виробництва, пов’я-
заних із придбанням необхідних для забезпечення випуску про-
дукції ресурсів на ринках відповідних ресурсів за відповідними 
цінами; 
— економічні — витрати підприємства на придбання ресурсів і 
недоотриманий дохід від найліпшого альтернативного способу їх 
використання; 
— незворотні — витрати, що здійснюються підприємством од-
норазово і які неможливо повернути; 
— нерелевантні — витрати, які не залежать від альтернативних 
варіантів управлінських рішень і тому не враховуються в порівня-
льних обчисленнях; 
— неявні (внутрішні, імпліцитні) — альтернативні витрати вико-
ристання ресурсів, що знаходяться у власності даного підприєм-
ства або підприємця; 
— релевантні — витрати, які залежать від альтернативних варіан-
тів управлінських рішень і враховуються у порівняльних обчис-
леннях; 
— явні (зовнішні, експліцитні) — альтернативні витрати, що ма-
ють форму явних грошових платежів постачальникам факторів 
виробництва. 
Показники витрат: 
— граничні — приріст сукупних витрат унаслідок приросту обся-
гу виробництва на гранично малу величину; 
— загальні — економічні витрати, необхідні для виробництва 
певної кількості продукції; 
— середні — розмір витрат, що припадають на одиницю випуску 
продукції. 

Властивості факторів виробництва: 
— взаємодоповнюваність — спроможність задовольняти потре-
би лише в комплекті один з одним;  
— взаємозамінність — спроможність задовольняти потреби за 
різних комбінацій: 
а) повна — витрати одного з факторів виробництва можуть бути 
цілком замінені кінцевим збільшенням витрат іншого; 
б) часткова — певна кількість одного з може бути заміщена до-
датковою кількістю іншого. 
— мобільність — переміщення фактора виробництва у просторі, 
а також зміна його функції. 

 
 
Критерії формування виробництва: 



— максимум випуску — варто так скомбінувати ресурси для за-
даного розміру витрат (бюджету), щоб максимізувати випуск; 
— максимум ефекту — варто так скомбінувати ресурси і вибра-
ти обсяг випуску, щоб максимізувати різницю «виторг – витрати = 
= прибуток = ефект»; 
— мінімум витрат — варто так скомбінувати ресурси для зазда-
легідь заданого випуску, щоб мінімізувати витрати. 

 
«Пагорб виробництва» — графічне зображення у тримірному просторі 

всіх можливих комбінацій факторів виробництва та відповідних 
їм випусків. 

Принципи діяльності підприємства — принципи, відповідно до яких 
працює будь-яке підприємство: 
— принцип дохідності — принцип, згідно з яким виробництво та 
реалізація продукції орієнтуються на одержання максимального 
прибутку;  
— принцип економічної раціональності — принцип, що вимагає 
ефективного використання факторів виробництва у процесі виго-
товлення благ;  
— принцип плановості — принцип, згідно з яким виробництво та 
розподіл продукції здійснюються на основі централізованих пла-
нових рішень; 
— принцип фінансової рівноваги — стан підприємства, за якого 
воно може своєчасно розраховуватися за своїми зобов’язаннями 
та фінансувати свої програми, тобто фінансові кошти і виплати 
підприємства є збалансованими в часі.  

 

 
Запитання і завдання для самоконтролю 

Запитання 

1. Яка головна мета діяльності підприємства в ринковій еко-
номіці? Наведіть можливі альтернативні цілі підприємств у реаль-
ному бізнесі. 

2. Які основні принципи діяльності підприємства та в які 
критерії формування виробництва вони трансформуються? 

3. Охарактеризуйте підприємство як ринково-виробничу си-
стему. 

4. Що таке «фактор виробництва»? Охарактеризуйте склад 
факторів виробництва для таких процесів: навчання в універси-
теті, шоу-бізнес, прання білизни, вирощування помідорів. 

5. У чому полягає різниця між миттєвим, короткостроковим 
і довгостроковим часовими періодами?  
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6. Дайте визначення поняття «виробнича функція». Наведіть 
приклади субституційних і лімітаційних виробництв та охарак-
теризуйте відповідні виробничі функції. 

7. Опишіть виробничу функцію миттєвого періоду для випус-
ку автомобілів. Як довго може тривати такий період? 

8. У чому полягає сутність концепції витрат утрачених мо-
жливостей? Охарактеризуйте склад альтернативних витрат 
студента денної та заочної форм навчання. 

9. Що таке «явні» та «неявні» альтернативні витрати? На-
ведіть приклади. 

10. Чим різняться бухгалтерський, нормальний та економічний 
прибутки? 

Тести 

Дайте ствердну або заперечну відповідь: 
1. Лише капітал і праця є тими факторами, які необхідно 

враховувати під час прийняття виробничих рішень. 
2. У короткостроковому періоді всі фактори виробницт-

ва є змінними. 
3. Під миттєвим періодом виробництва розуміють такий 

часовий відрізок, за якого всі фактори виробництва є не-
змінними.  

4. Взаємозв’язок між різними комбінаціями факторів 
виробництва та максимально можливим обсягом вироб-
ництва за певний період часу називається виробничою 
функцією. 

5. Ресурси, або фактори виробництва, — це блага, які 
потрібно придбати споживачеві для забезпечення своїх 
потреб. 

6. Праця — це засоби виробництва, зокрема будівлі, 
споруди, устаткування, товарно-матеріальні цінності.  

7. Економічна ефективність виробництва передбачає та-
кий спосіб виробництва заданої кількості продукції, за якого 
досягається мінімізація альтернативної вартості витрат ви-
робництва.  

8. Виробнича функція описує множину технічно ефектив-
них варіантів виробництва. 

9. Релевантними називаються витрати, які не можуть бу-
ти змінені внаслідок прийняття управлінського рішення. 
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10. Внутрішня рівновага підприємства залежить від рівня 
та динаміки цін ресурсів і можливості їх заміщення у вироб-
ничому процесі. 

11. До складу економічного прибутку входять неявні ви-
трати. 

12. Економічний прибуток, як правило, перевищує бух-
галтерський прибуток. 

13. Коли власник фірми працює в ній як менеджер та 
отримує заробітну плату, то цю заробітну плату потрібно 
розглядати як елемент зовнішніх витрат. 

 
 
З наведених нижче відповідей виберіть правильну. 
1. Принципова різниця довгострокового та короткостро-

кового періодів полягає в тому, що  
а) довгостроковий період завжди більш тривалий; 
б) у короткостроковому періоді закон спадної продуктив-

ності змінного фактора та ефект масштабу діють у різних на-
прямах; 

в) у короткостроковому періоді частина факторів виробництва 
постійна, а в довготривалому всі фактори змінні;  

г) усі попередні твердження помилкові. 
 
2. Виробнича функція з одним змінним фактором харак-

теризує  
а) залежність обсягу виробництва від ціни на змінний фактор; 
б) залежність обсягу виробництва від кількості застосування 

змінного фактора; 
в) залежність між двома факторами виробництва; 
г) залежність кількості застосування змінного фактора від його 

ціни. 
 
3. Часткова варіація факторів показує 
а) різні варіанти комбінування виробничих факторів для ви-

значеного рівня виробничих витрат; 
б) динаміку випуску продукції за рахунок зміни витрат одного 

фактора та незмінних витрат інших факторів; 
в) динаміку випуску продукції за рахунок одночасної пропор-

ційної зміни всіх факторів; 
г) різні варіанти поєднання виробничих факторів для визначе-

ного рівня випуску продукції. 
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4. Альтернативні витрати, пов’язані з використанням 
власного майна підприємця, 

а) впливають на величину економічного прибутку; 
б) включаються до складу економічного прибутку; 
в) впливають на розмір бухгалтерського прибутку; 
г) залежать від ставки акцизного податку на товар, який реалі-

зує підприємство. 
5. Економічні витрати включають 
а) зовнішні та внутрішні витрати, в тому числі нормальний 

прибуток; 
б) зовнішні витрати, але не включають внутрішні; 
в) внутрішні витрати, але не включають зовнішні; 
г) зовнішні та внутрішні витрати без урахування нормального 

прибутку. 
 
6. Яке поняття найбільш точно відповідає поняттю 

«нормальний прибуток»: 
а) мінімальний прибуток, необхідний для того, щоб фірма за-

лишалися в межах даного напряму діяльності; 
б) прибуток, який отримує фірма за умови MC = MR; 
в) прибуток, який отримує типова фірма в галузі; 
г) прибуток, який фірма отримує у разі нормального функціо-

нування? 
 
7. Дохід, який можна отримати від найкращого викори-

стання ресурсів, 
а) збільшує бухгалтерський прибуток; 
б) входить до складу зовнішніх витрат; 
в) входить до складу альтернативних витрат; 
г) є визначальним фактором у визначенні собівартості про-

дукції. 
 
8. Неявні витрати — це 
а) внутрішні витрати підприємства; 
б) альтернативні витрати використання ресурсів, що знахо-

дяться у власників факторів виробництва; 
в) витрати ресурсів, оцінені у фактичних цінах їх викори-

стання; 
г) витрати, які можуть бути змінені внаслідок прийняття 

управлінських рішень. 
 
9. Принципова різниця між явними та неявними витра-

тами полягає у тому, що  
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а) явні витрати не враховують, а неявні враховують витрати на 
устаткування; 

б) явні витрати пов’язані з виплатою грошей за ресурси з ра-
хунка фірми у банку, а неявні — ні; 

в) неявні витрати не можна визначити у грошовій формі; 
г) явні витрати вимірюються з погляду втраченої можливості 

альтернативно отримати реальний фізичний продукт, а неявні — з 
погляду втраченої вартості цього реального продукту. 

10. Сукупний дохід — це 
а) дохід, що припадає на одиницю проданого блага; 
б) приріст доходу, отриманий від продажу останньої одиниці 

блага; 
в) сума коштів, яку отримало підприємство від продажу певної 

кількості блага; 
г) витрати на виробництво продукції. 
 
З наведених нижче відповідей виберіть правильні (мно-

жинний вибір). 
1. Виробничий процес називають технічно ефективним, 

якщо 
а) при цьому досягається мінімізація альтернативної вартості 

витрат, що використовуються у процесі виробництва; 
б) обсяг виробництва є максимальним при використанні ви-

значеної кількості ресурсів;  
в) для виробництва даного обсягу продукції витрачається ме-

нша кількість хоча б одного з ресурсів за умови незбільшення ін-
ших видів ресурсів;  

г) виробництво будь-якої кількості товару здійснюється з мі-
німальною кількістю витрат.  

 

2. Виробнича функція характеризує  
а) технічне співвідношення факторів виробництва з випуском; 
б) залежність між максимально можливим обсягом випуску 

продукції та факторами, що для цього залучаються; 
в) співвідношення між обсягами товарів і послуг, що спожи-

ваються, та рівнем корисності, якого досягає споживач; 
г) обсяг товару, який можуть і бажають виготовити та продати 

виробники за різними цінами у даний час. 
 

3. Короткостроковий період виробництва — це період, 
протягом якого  

а) деякі фактори виробництва не можуть бути замінені;  
б) усі фактори виробництва є незмінними; 
в) виробники мають можливість і час для зміни всіх факторів 

виробництва продукції; 



г) зміни у використанні факторів виробництва менш еластичні, 
ніж у довгостроковому періоді. 

 

4. Величина економічного прибутку 
а) завжди більша за величину бухгалтерського прибутку; 
б) визначається як різниця між валовим доходом і валовими 

витратами; 
в) дорівнює величині нормального прибутку; 
г) є показником ефективності функціонування підприємства. 
5. Які з наведених нижче тверджень є справедливими: 
а) нормальний прибуток є одним з елементів зовнішніх ви-

трат; 
б) зовнішні витрати — витрати на власний ресурс і на ресурс, 

який самостійно використовує фірма; 
в) внутрішні витрати — винагорода підприємцю за функції, 

які він виконує; 
г) релевантні витрати — витрати, які можуть бути змінені вна-

слідок прийняття управлінських рішень? 

Тема 3. Часткова варіація факторів виробництва 

Методичні поради до вивчення теми 
 

У результаті вивчення цієї теми студент має засвоїти поняття 
часткової варіації факторів, формалізовані залежності для розра-
хунку параметрів короткострокових функцій виробництва та функ-
цій витрат, правило «найму» змінного ресурсу та його розподіл 
між різними видами виробництва, можливі варіанти реакції ви-
робника на зміну ринкової кон’юнктури тощо. 

Часткова варіація факторів виробництва характеризує змі-
ну випуску продукції залежно від зміни рівня застосування 
одного з факторів за незмінних обсягів застосування всіх ін-
ших. Вона використовується для аналізу виробничої функції 
короткострокового періоду з одним або кількома змінними 
факторами. У розгляді часткової варіації факторів використо-
вують поняття «загальний продукт», «середній продукт», «гра-
ничний продукт» та короткострокові витрати: загальні, серед-
ні, граничні. Звертаємо увагу на те, що визначення ефективно-
сті використання ресурсів потребує розрахунку та аналізу се-
реднього продукту не лише змінних факторів, а й постійних. З 
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методикою розрахунку неперервного та дискретного гранич-
ного продукту можна ознайомитися у працях [5, с. 46, 47; 12, 
c. 158—170]. 

Віддача змінного фактора може бути різною: постійною, зрос-
таючою, спадною. Її характер залежить від особливостей вироб-
ництва. Найчастіше вона має змінний характер — зростаюча від-
дача змінюється постійною, а потім — спадною. 

Історію виникнення та поширення закону спадної віддачі 
змінного фактора (закон спадної дохідності, закон доходу) до-
статньо повно викладено в [1; 5; 13]. Сучасна економічна нау-
ка вважає, що закон спадної віддачі має загальний характер: 
рано чи пізно будь-яка технологія, підхід, принцип вичерпу-
ють всі можливі резерви, настає край подальшого поліпшення. 
Іноді цей закон називають законом змінних пропорцій — це по-
яснюється тим, що зміна обсягів застосування одного фактора 
за фіксованих значень усіх інших породжує диспропорції між 
ними. 

Ознайомитися з основними видами взаємозв’язків між кри-
вими загального, середнього і граничного продуктів можна в 
працях [5; 11; 52]. До таких взаємозв’язків належать: «загаль-
ний продукт — граничний продукт», «загальний продукт — 
середній продукт», «середній продукт — граничний продукт». 
Одним із показників технічної результативності виробництва є 
еластичність виробництва, або еластичність випуску за змін-
ним фактором. Підкреслимо, що позитивне значення коефіці-
єнта еластичності виробництва характеризує технічно раціона-
льну область застосування змінного фактора. З методикою 
розрахунку названого показника можна ознайомитися в [3; 5; 
42]. 

Вид функції витрат залежить від характеру функції виробниц-
тва і цін на ресурси. Якщо ціни на ресурси і технологія в міру 
збільшення обсягів випуску залишаються незмінними, то функція 
витрат є дзеркальним відбитком функції виробництва. Дослі-
дження витрат виробництва у короткостроковому періоді має 
ключове значення для ефективного маневрування в ринковому 
просторі. Зіставлення середніх витрат із ринковою ціною дає 
змогу висновувати про прибутковість або збитковість продукції. 
Порівняння граничних витрат із граничним прибутком від про-
дажу продукції уможливлює визначення підприємством оптима-
льних обсягів випуску, що максимізують прибуток або мінімізу-
ють збитки. 
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Пригадати, як визначаються сукупні, середні та граничні ви-
трати виробництва, чим пояснюється форма кривих короткостро-
кових витрат, які існують види взаємозв’язків між кривими загаль-
них, середніх і граничних витрат, допоможе матеріал навчально-
го посібника [5] та підручників [2; 3; 9; 10; 11; 12].  

Однією з важливих характеристик економічної результатив-
ності виробництва в короткостроковому періоді є показник елас-
тичності витрат за випуском. У разі потреби можуть бути визна-
чені коефіцієнти еластичності за випуском усіх видів витрат — 
загальних, середніх, граничних. 

Ознайомитися з матеріалом щодо визначення короткостроко-
вої функції виробництва та витрат за різних видів віддачі змінно-
го фактора, їх формалізованого запису та графічної побудови 
можна в [5; 11; 12; 13].  

Пильнішої уваги потребує питання «Обґрунтування рішень 
товаровиробника за часткової варіації факторів». Ефективність 
виробництва у періоді обмежених змін залежить від тієї збалан-
сованості, котра досягається між постійними та змінними факто-
рами виробництва. Недостатня забезпеченість змінними факто-
рами виробництва неминуче призводить до недостатнього вико-
ристання постійного фактора виробництва. І навпаки, недостатня 
забезпеченість обладнанням призводить до недостатнього вико-
ристання праці як фактора виробництва. Лише коли вдається зба-
лансувати постійний та змінний фактори виробництва, фірма до-
сягає максимальної ефективності.  

Характер зміни параметрів короткострокової функції вироб-
ництва та витрат показує, що можна виокремити чотири стадії, 
які різняться між собою пропорціями та ефективністю викорис-
тання факторів виробництва. Підприємству завжди варто пройти 
першу та другу стадії, на яких постійні ресурси недовикористо-
вуються (це, як правило, ресурси високої вартості — будинки, 
споруди, устаткування тощо), і на третій стадії визначити точку, 
коли вкладання коштів у змінний ресурс варто припинити. Необ-
хідність визначення точки оптимального випуску (за критерієм 
максимізації випуску) вимагає використання в аналізі вартісних 
співвідношень, таких як граничний продукт у грошовому вимірі 
та граничні витрати на ресурс. Згадати відповідний матеріал з 
курсу «Мікроекономіка» та його поповнити студентам допоможе 
[5; 11; 15].  

Важливе практичне значення має проблема розподілу однорід-
ного змінного ресурсу між різними видами виробничої діяль-
ності. Правило розподілу полягає у такому: для максимізації ви-



пуску варто так розподілити однорідний змінний ресурс між різ-
ними видами виробництв, щоб його віддача (продуктивність, 
граничний продукт) була однаковою в усіх виробництвах. У на-
вчальному посібнику [5] правило ефективного розподілу ресурсів 
роз’яснено на прикладі двох пасовищ та двох підрозділів проми-
слового підприємства. Додаткову інформацію з цього питання 
можна одержати, звернувшись до [11, 52]. 
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Термінологічний словник 
 

Віддача змінного ресурсу: 
— зростаюча — кожна наступна одиниця змінного ресурсу дає 
більший приріст загального продукту, ніж попередня; 
— постійна — кожна наступна одиниця змінного ресурсу, дода-
на до постійних ресурсів, приводить до такого самого збільшення 
випуску, як і попередня; 
— спадна — кожна наступна одиниця змінного ресурсу дає мен-
ший приріст загального продукту, ніж попередня.  

 
Граничні витрати на ресурс — приріст сукупних витрат на виробниц-

тво у зв’язку із застосуванням додаткової одиниці змінного ре-
сурсу.  

Граничний продукт у грошовому вимірі — приріст доходу, який 
отримує підприємець у результаті використання однієї додаткової 
одиниці змінного фактора.  
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Еластичність випуску за змінним фактором — показник, що харак-
теризує ступінь реакції випуску продукції на зміну кількості 
змінного фактора за інших рівних умов.  

Еластичність витрат за випуском — показник, що характеризує 
ступінь реакції витрат на зміну обсягів випуску за інших рівних 
умов. 

 
Закон неминучого зростання граничних витрат: залучення у вироб-

ництво все більшої кількості змінного фактора за незмінних обся-
гів усіх інших факторів призводить до того, що граничний про-
дукт змінного фактора починає знижуватися, а граничні та 
середні витрати (крім AFC) починають зростати. 

Закон спадної віддачі змінного фактора: залучення у виробництво все 
більшої кількості змінного фактора за незмінних обсягів усіх ін-
ших факторів призводить зрештою до того, що віддача (продук-
тивність, граничний продукт) змінного фактора починає знижува-
тися, тобто кожна наступна одиниця змінного фактора дає 
менший приріст випуску, ніж попередня.  

 
Короткострокові витрати: 

— граничні — додаткові витрати на виробництво додаткової 
одиниці продукції; 
— змінні — витрати, що змінюються одночасно зі зміною обсягів 
випуску; 
— змішані — витрати, що містять елементи як змінних, так і по-
стійних витрат; 
— напівзмінні — витрати, що змінюються, але не прямо пропор-
ційно зміні обсягу випуску; 
— напівпостійні — витрати, що змінюються східчасто за зміни 
обсягу виробництва; 
— постійні — витрати, що не змінюються зі зміною випуску 
продукції; 
— середні — витрати на одиницю продукції; 
— сукупні — економічні витрати, необхідні для виробництва пев-
ної кількості продукції у короткостроковому періоді. 

Крива попиту підприємства на змінний ресурс — спадна гілка кривої 
граничного продукту змінного фактора у вартісному вимірі, роз-
міщена нижче точки максимуму кривої середнього продукту. 

 
Однофакторна короткострокова функція виробництва — максима-

льний обсяг продукції, що може бути отриманий у разі зміни об-
сягів застосування змінного фактора і заданого обсягу постійних 
факторів. 

 
Правило найму змінного ресурсу: підприємство збільшуватиме загаль-

ний прибуток при застосуванні додаткових одиниць ресурсу, до-



поки додатковий дохід (MRP), отриманий у результаті введення у 
виробництво додаткової одиниці змінного ресурсу, не зрівняється 
з витратами на його придбання (MRC). 

Правило розподілу змінного ресурсу між різними видами виробництв 
підприємства: для максимізації випуску слід перерозподіляти 
змінний ресурс допоки його граничний продукт не стане однако-
вим у всіх виробництвах. 

 
Технологічний оптимум короткострокового періоду — випуск, за 

якого сукупні витрати на одиницю продукції є мінімальним. 
Функція сукупних витрат за віддачі змінного фактора 

— зростаючої: у міру зростання обсягів випуску сукупні витрати 
збільшуватимуться, але з уповільненням темпів приросту витрат; 
— постійної: витрати збільшуються в тій самій пропорції, в якій 
зростає випуск, лінія сукупних витрат має вигляд променя, що 
виходить із початку координат; 
— спадної: витрати збільшуються зі зростаючим темпом при збіль-
шенні обсягу виробництва. 

 
 

Запитання і завдання для самоконтролю 

Запитання 

1. Дайте визначення часткової варіації факторів виробництва. 
2. Як визначають сукупний, середній і граничний продукти 

змінного фактора? 
3. Чи може виробнича функція короткострокового періоду 

включати кілька змінних факторів? 
4. Поясніть феномен «згасання» параметрів короткостроко-

вої виробничої функції і сформулюйте правило спадної віддачі 
змінного фактора. 

5. Який діапазон змін показника еластичності виробництва? 
6. Яка стадія короткострокової виробничої функції є раціо-

нальною? Чому? Окресліть її межі, використовуючи поняття «се-
редній продукт» і «граничний продукт» змінного фактора вироб-
ництва. 

7. Дайте визначення поняття «функція витрат». Поясніть, 
як співвідносяться між собою функція виробництва і функція 
витрат. 

8. Охарактеризуйте суть постійних, змінних і загальних ви-
трат. Наведіть приклади таких витрат для сільськогосподар-
ського і промислового виробництва, підприємств сфери послуг 
(наприклад, перукарень і пралень). 

38  
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9. Словесно, аналітично і графічно опишіть «сімейство» ко-
роткострокових середніх витрат. Розкрийте економічну суть 
граничних витрат. 

10. Чим пояснюється дугоподібний характер кривих середніх 
змінних, середніх сукупних та граничних витрат? 

11. Як визначається коефіцієнт еластичності загальних ви-
трат за випуском? Поясніть, чому обсяг випуску, за якого середні 
сукупні витрати мінімальні, а коефіцієнт еластичності витрат 
за випуском дорівнює одиниці, називають точкою технологічного 
оптимуму короткострокового періоду. 

12. Сформулюйте правило «найму» змінного фактора. 
13. Охарактеризуйте можливі варіанти реакції виробника на 

зміну ринкової кон’юнктури. 
14. Як формується крива попиту на змінний ресурс? 
15. Як варто розподілити однорідний змінний ресурс між 

різними видами виробничої діяльності, щоб максимізувати ви-
пуск? 

Тести 

Дайте ствердну або заперечну відповідь: 
1. Часткова варіація факторів виробництва характеризує 

зміну обсягу виробництва, що відбувається внаслідок коли-
вання застосування одного з факторів виробництва за не-
змінної кількості інших.  

2. Графічно величина граничного продукту визначається 
тангенсом кута нахилу лінії, що виходить з початку коорди-
нат до кривої загального продукту.  

3. Граничний продукт змінного фактора може набирати 
позитивне, нульове та від’ємне значення.  

4. Якщо граничний продукт за певного обсягу вироб-
ництва має від’ємне значення, то сукупний продукт змен-
шується.  

5. Залучення до процесу виробництва все більшого дода-
ткового обсягу праці за незмінних обсягів інших факторів 
призводить зрештою до зниження граничної продуктивності 
кожної наступної одиниці праці. 

6. Графічно величина середнього продукту визначається 
тангенсом кута нахилу дотичної до кривої загального про-
дукту в точці, що відповідає певному його обсягу. 

7. Середній продукт у точці свого максимального зна-
чення дорівнює граничному продукту.  
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8. Еластичність виробництва за змінним фактором ха-
рактеризує ступінь варіації обсягу виробництва, що від-
бувається внаслідок коливання застосування змінного фа-
ктора.  

9. Коефіцієнт еластичності виробництва за змінним 
фактором показує, на скільки відсотків зміниться обсяг 
використання одного з факторів виробництва у разі зміни 
іншого.  

10. Чим більший обсяг випуску на фірмі, тим менші су-
купні постійні витрати. 

11. Крива середніх постійних витрат ніколи не набуває 
U-подібної форми. 

12. Крива граничних витрат постійно зростає. 
13. У точці мінімуму граничних витрат середні витрати 

зменшуються. 
14. Якщо функція витрат є лінійною, то граничні витрати 

дорівнюють середнім. 
15. Якщо функція витрат є лінійною, то змінні витрати 

пропорційні випуску продукції. 
 

З наведених нижче відповідей виберіть правильну. 
1. За яких умов діє закон спадної продуктивності фак-

тора виробництва: 
а) у разі прийняття рішень у довгостроковому періоді; 
б) за незмінності всіх, крім одного, факторів виробництва; 
в) за незмінності обсягу виробництва; 
г) у разі негативного ефекту масштабу виробництва? 
 
2. Для виробничої функції узагальненого виду правильним 

є таке твердження:  
а) середній продукт збільшується, допоки зростає граничний 

продукт; 
б) середній продукт дорівнює граничному, коли граничний 

продукт досягає максимального значення; 
в) середній продукт досягає максимального значення, коли су-

купний продукт стає максимальним; 
г) середній продукт досягає максимального значення до того, 

як сукупний продукт стає максимальним.  
 
3. Сукупний продукт у короткостроковому періоді за 

умови, що величина граничного продукту більша за нуль, але 
менша за величину середнього продукту,  
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а) зменшується; 
б) збільшується; 
в) досягає максимуму; 
г) наближається до нуля. 
 
4. На першій стадії розвитку параметрів виробничої фун-

кції фірма  
а) зберігатиме обсяги виробництва; 
б) нарощуватиме обсяги виробництва;  
в) зменшуватиме обсяги виробництва; 
г) зменшуватиме кількість одиниць змінного фактора. 
5. Якщо середній продукт восьми одиниць праці дорівнює 

60 од. і граничний продукт дев’ятої одиниці дорівнює 90 
од., то яке значення матиме сукупний продукт у разі за-
стосування дев’яти одиниць праці: 

а) 570 од.; 
б) 270 од.; 
в) 150 од.; 
г) 810 од? 
 
6. Для виробничої функції, що характеризується постій-

ною віддачею змінного фактора, правильними є такі твер-
дження: 

а) загальний продукт зростає рівномірно; 
б) граничний продукт дорівнює середньому продукту; 
в) еластичність виробництва за змінним фактором дорівнює 

одиниці; 
г) усі попередні відповіді правильні.  
 

7. Середній продукт у короткостроковому періоді 
а) зростає рівномірно для виробничої функції зі спадною від-

дачею змінного фактора; 
б) є постійною величиною для виробничої функції зі зростаю-

чою віддачею змінного фактора; 
в) зменшується для виробничої функції з постійною віддачею 

змінного фактора; 
г) дорівнює граничному продукту для виробничої функції з 

постійною віддачею змінного фактора. 
 

8. Серед наведених формул знайдіть правильну для обчи-
слення коефіцієнта еластичності виробництва за змінним 
фактором:  

а) Е = відносна зміна обсягу попиту / відносна зміна ціни 
товару; 



б) Е = відносна зміна обсягу пропозиції / відносна зміна 
ціни товару; 

в) Е = відносна зміна обсягу виробництва продукції / від-
носна зміна фактора виробництва; 

г) Е = відносна зміна обсягу виробництва продукції / від-
носна зміна ціни фактора виробництва. 

 

9. Якщо обсяг виробництва фірми збільшився на 30 % за 
рахунок збільшення використання ресурсу на 20 %, то кое-
фіцієнт еластичності виробництва дорівнюватиме: 

а) 1,5; б) 2/3;  в) 50 %;  г) 10 %. 
10. Еластичність виробництва за змінним фактором 
а) дорівнює одиниці для виробничої функції з постійною від-

дачею змінного фактора; 
б) більша за одиницю для виробничої функції зі спадною від-

дачею змінного фактора; 
в) менша за одиницю для виробничої функції зі зростаючою 

віддачею змінного фактора; 
г) дорівнює нулю для виробничої функції зі змінною віддачею 

змінного фактора за умови, що середній продукт дорівнює грани-
чному. 

 
11. Яке з наведених тверджень є помилковим: 
а) функція витрат є зворотною до вартісної функції виробниц-

тва; 
б) співвідношення між середнім продуктом і середніми змін-

ними витратами описується залежністю 
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x
в) конфігурацію функції витрат довгострокового періоду ви-

значає характер віддачі змінного фактора виробництва; 

x
x AVC

P
AP  ; 

г) конфігурація лінії загальних витрат точно відбиває характер 
зміни загальних змінних витрат? 

 
12. Постійні витрати — це 
а) витрати на ресурси відповідно до цін на момент їх придбан-

ня; 
б) витрати, що мають місце навіть у тому разі, коли виробниц-

тво створене, але з якихось причин не виробляє продукцію; 
в) неявні витрати; 
г) витрати на придбання сировини за фіксованими цінами. 
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13. Підприємство виробляє 100 од. продукції за зміну. 
Середні змінні витрати становлять 5 грн, сукупні постійні 
витрати — 200 грн. Середні сукупні витрати становлять: 

а) 205 грн;  б) 7 грн;  в) 5,5 грн;  г) 700 грн. 
 
14. Якщо коефіцієнт еластичності витрат за змінним 

фактором  
а) менший за одиницю, то подальше збільшення обсягів засто-

сування змінного фактора економічно невигідне; 
б) більший за одиницю, то є сенс уводити змінний фактор і на-

рощувати обсяги виробництва;  
в) дорівнює одиниці, то досягається найліпше сполучення рів-

нів використання постійних і змінних ресурсів; 
г) всі відповіді правильні. 
15. Для функції витрат, що описується кубічним рівнянням, 
а) криві середніх загальних і середніх постійних витрат мають 

U-подібну форму; 
б) найбільш ефективному щодо витрат обсягу випуску відпо-

відає той, для якого еластичніть витрат дорівнює одиниці; 
в) точці перегину кривої загальних витрат відповідає мініма-

льне значення середніх змінних витрат; 
г) граничні витрати зростають разом із зростанням обсягу ви-

робництва на всій ділянці визначення. 
 
З наведених нижче відповідей виберіть правильні (мно-

жинний вибір). 
1. Сукупний продукт змінного фактора виробництва  
а) — це кількість продукції, що виробляється за певної кілько-

сті змінного фактора та незмінності інших;  
б) вимірюється у натуральних величинах;  
в) може бути відображений кривою сукупного продукту, фор-

ма якої характеризує закон спадної граничної продуктивності;  
г) можна побудувати за даними виробничої сітки.  
 

2. Середній продукт змінного фактора виробництва  
а) — це співвідношення сукупної корисності та кількості това-

рів, що споживається; 
б) графічно визначається тангенсом кута нахилу лінії, що ви-

ходить із початку координат до кривої сукупного продукту;  
в) — це частка від ділення загального продукту на кількість 

змінного фактора; 
г) досягає максимального значення, коли граничний продукт 

збігається із середнім продуктом.  
 

3. Граничний продукт змінного фактора виробництва  
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а) досягає максимального значення, коли граничний продукт 
збігається із середнім продуктом;  

б) визначається тангенсом кута нахилу дотичної до кривої су-
купного продукту;  

в) визначається тангенсом кута нахилу лінії, що виходить із 
початку координат до кривої сукупного продукту;  

г) показує зміну величини загального продукту внаслідок змі-
ни одиниці змінного фактора.  

 

4. Закон спадної віддачі змінного ресурсу  
а) діє у довгостроковому періоді; 
б) пояснює форму кривої сукупного продукту;  
в) пояснює зменшення приросту сукупного продукту зі збіль-

шенням використання одного фактора;  
г) діє у короткостроковому періоді.  
5. Перша фаза зміни виробничої функції характеризу-

ється  
а) збільшенням середнього продукту до максимуму; 
б) позитивним значенням коефіцієнта еластичності виробниц-

тва за змінним фактором; 
в) збільшенням граничного продукту до максимального зна-

чення; 
г) необхідністю збільшення масштабів виробництва через за-

лучення більшої кількості змінного фактора виробництва.  
 
6. Якщо середній продукт досягає свого максимального 

значення, то  
а) тангенс кута нахилу лінії, що виходить із початку коор-

динат до кривої сукупного продукту, набирає найбільшого зна-
чення;  

б) граничний продукт змінного фактора дорівнює середньому 
продукту;  

в) слід і далі додаткове залучення змінних ресурсів; 
г) слід продовжувати залучати змінні ресурси;  
д) коефіцієнт еластичності виробництва за змінним фактором 

дорівнює одиниці. 
 
7. Серед наведених формул знайдіть правильні для обчи-

слення коефіцієнта еластичності виробництва Е (Q — об-
сяг випуску продукції; Х — величина змінного фактора ви-
робництва; АР — середній продукт; МР — граничний 
продукт):  

а) Е = відсоткова зміна Q / відсоткова зміна Х; 
б) Е = абсолютна зміна Q / абсолютна зміна Х; 
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в) Е = 
MP

AP
; 

г) Е = 
AP

MP
. 

 
8. Правило найму змінного ресурсу  
а) дає змогу визначати рівень залучення змінного фактора для 

максимізації прибутку; 
б) базується на зіставленні величин граничних витрат і гранич-

ного факторного доходу; 
в) дає змогу визначати оптимальний рівень цін на змінний ре-

сурс; 
г) базується на зіставленні граничного факторного доходу та 

граничних факторних витрат. 
9. Крива попиту на змінний ресурс 
а) збігається зі спадною гілкою кривої середнього факторного 

доходу; 
б) визначається частиною кривої граничного факторного до-

ходу, розміщеною нижче кривої середнього факторного доходу; 
в) характеризує залежність між ціною змінного ресурсу та об-

сягом попиту на нього; 
г) визначає ту максимальну ціну, яку може сплачувати підпри-

ємство за змінний ресурс. 
 
10. Правило ефективного розподілу ресурсу між різними 

видами виробництв 
а) дає змогу виробникам одержати найбільший обсяг виробни-

цтва; 
б) вимагає зіставлення граничних продуктів змінного фактора 

за різними видами виробництв; 
в) застосовується за умови однорідності та подільності змінно-

го ресурсу; 
г) є справедливим лише для сільськогосподарського вироб-

ництва. 

Тема 4. Ізоквантна варіація факторів виробництва 

Методичні поради до вивчення теми 
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У результаті вивчення цієї теми студент має знати поняття 
ізоквантної варіації факторів, способи побудови ізоквант та їхні 
властивості, скласти чітке уявлення про можливу конфігурацію 
ізоквант, про показники заміщення та доповнюваності факторів 
виробництва, ізоклінну варіацію та еластичність заміщення фак-
торів; розуміти важливість з’ясування таких питань, як вибір оп-
тимальної комбінації виробничих факторів, визначення впливу 
зміни цін ресурсів на оптимум товаровиробника, розкладання за-
гального результату зміни ціни ресурсу на «ефект заміни» та 
«ефект випуску». 

Базовим навчальним посібником для самостійного опрацюван-
ня теми є [5, с. 79—102]. Література, що може бути використана 
додатково, зазначається по ходу викладання методичних порад 
щодо самостійного вивчення матеріалу окремих питань теми. 
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Центральне завдання виробничого менеджера як у коротко-
строковому, так і в довгостроковому періоді, — вибрати таке 
співвідношення факторів, щоб забезпечити економічну ефектив-
ність виробництва, тобто мінімізувати витрати на заданий обсяг 
випуску продукції. Ізоквантна варіація показує, як можна комбі-
нувати фактори виробництва, щоб забезпечити визначений обсяг 
випуску продукції. Для того щоб згадати, що таке ізокванта, кар-
та ізоквант, їхні властивості, що являє собою ефективна щодо ви-
трат ділянка ізоквант, можна звернутися до базових підручників з 
«Мікроекономіки» [2; 3; 8; 9]. 

Ізокванти можуть мати різну конфігурацію, яка визначається 
особливостями технологічного процесу і, насамперед, ступенем 
заміщення та доповнюваності виробничих факторів. Показником 
заміщення виробничих факторів виступає гранична норма техно-
логічного заміщення (коефіцієнт заміщення, коефіцієнт субсти-
туції). Її кількісні значення варіюють від 0 (відсутність взаємоза-
мінності факторів) до ∞ (абсолютна, ідеальна взаємозамінність 
факторів). Як правило, величина граничної норми технологічного 
заміщення зменшується в міру руху вниз уздовж ізокванти. Це 
пояснюється тим, що за зростаючої диспропорціональності обся-
гів застосування факторів унаслідок зміни їхньої віддачі замі-
щення стає все менш вигідним. Заміщення між двома факторами 
має сенс, допоки гранична норма їхнього заміщення буде більше 0. 

Багато факторів виробництва не тільки заміщують, а й допов-
нюють один одного. При цьому зі збільшенням ступеня допов-
нюваності рівень заміщення знижується, і навпаки. Так, за умов 
абсолютної замінності факторів, що описується лінійною ізокван-
тою, гранична норма заміщення факторів дорівнює постійному 
розміру, коефіцієнт доповнюваності дорівнює 0. Для неперервної 
ізокванти гранична норма заміщення працею капіталу варіює від 
0 до ∞, а коефіцієнт доповнюваності капіталу працею змінюється 
від ∞ до 0. Ізокванта леонтьєвського типу, що характеризує жор-
стку взаємодоповнюваність факторів, має нульове значення гра-
ничної норми заміщення і, відповідно, коефіцієнт доповнюванос-
ті дорівнює ∞. Детальніше ці питання розглянуто в [5, с. 85—93].  

Ще одним важливим показником, який характеризує ізоквант-
ну варіацію, є еластичність заміщення факторів. Економічний 
зміст і практичне значення коефіцієнта еластичності заміщення 
факторів полягають у виборі оптимальної комбінації факторів і 
наступному маневруванні комбінаціями ресурсів за зміни їх цін. 
З методикою розрахунку цього показника можна ознайомитися в 
[5, с. 94, 95; 9]. 
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Товаровиробник, приступаючи до організації випуску якогось 
блага, повинен виявити технічно ефективні способи виробництва 
і вибрати з них один — економічно ефективний, який забезпечує 
заданий обсяг випуску продукції за мінімуму витрат або максимі-
зує випуск за заданого бюджету. Пояснення щодо того, як визна-
чається технічно ефективний спосіб виробництва, що собою яв-
ляє ефективна за витратами ресурсів та їхньою віддачею область 
ізоквант, можна знайти в навчальному посібнику [5, с. 122] та в 
підручниках [2; 3; 9; 11; 12; 31]. 

Задача визначення оптимальної комбінації факторів виробни-
цтва аналогічна задачі пошуку оптимуму споживача, тобто вибо-
ру індивідуальним споживачем набору благ, що максимізує ко-
рисність за заданого бюджету і цін благ. Роль бюджетної лінії в 
теорії виробництва виконує ізокоста (лінія рівних витрат). Графіч-
на побудова ізокости дає змогу унаочнити межу бюджетних мож-
ливостей виробника і, зокрема, визначити ринкову норму замі-
щення ресурсів. Питання щодо графічної побудови ізокости, ма-
тематичної та економічної інтерпретації її нахилу, впливи зміни 
цін факторів виробництва та бюджету виробника на положення 
ізокости коротко викладені в навчальному посібнику [5, с. 123—
126] та докладно — в базових підручниках і навчальних посібни-
ках з мікроекономіки [2; 3; 4; 8; 9; 11; 12; 15]. 

Ознайомлення з ізоквантно-ізокостним інструментарієм і прави-
лом заміщення факторів дає змогу визначити їх оптимальну комбі-
націю, тобто таку, яка для заданого обсягу виробництва мінімізує 
витрати або для заданого бюджету максимізує випуск продукції. 
Графічне та аналітичне подання оптимуму виробника за наявності 
двох факторів, окремі випадки вибору оптимальної комбінації ре-
сурсів детально викладено в навчальному посібнику [5, с. 126—129].  

Не менш важливим є вивчення впливу зміни ціни ресурсу на 
оптимум виробника. Загальний результат зміни ціни ресурсу мо-
же бути розбитий на дві складові — ефект заміни та ефект випус-
ку (див. термінологічний словник). Напрям дії ефекту заміни 
завжди від’ємний — підвищення ціни ресурсу веде до скорочен-
ня обсягу застосування даного ресурсу. Напрям дії ефекту випус-
ку залежить від того, до якої категорії благ належить ресурс 
(«нормальний» або «неякісний»). Розмежування ефектів заміни 
та випуску має важливе значення для прийняття управлінських 
рішень у сфері виробництва і витрат з урахуванням технічної та 
соціально-економічної політики підприємства й динаміки ринко-
вих цін на ресурси. Докладніше ці питання розглядаються у нав-
чальному посібнику [5, с. 138—144]. 



 

Література 
 

[2, гл. 7], [3, гл. 1], [ 5, c. 79—100], [9, с. 164—168], [11, с. 
308—316], [12, с. 190—195], [13, с. 75—136], [14, с. 150—
168], [42]. 

 
 

Термінологічний словник 
 

Альтернативне заміщення факторів виробництва: витрати одного з 
факторів виробництва можна повністю замінити скінченим збі-
льшенням витрат іншого фактора. 

 
Виробнича сітка — таблиця, що містить інформацію про співвідно-

шення витрат факторів і випуску продукції. 
Виробнича функція Кобба—Дугласа: пов’язує випуск (або іншій кін-

цевий результат) із витратами виробничих факторів у вигляді до-
бутку обсягів застосування факторів із визначеними степеневими 
коефіцієнтами. 

Внутрішня рівновага — стан товаровиробника, за якого співвідношен-
ня «витрати — випуск» поліпшити неможливо (див. Оптимум 
(рівновага) виробника). 

 
Гранична норма технічнологічної заміни: 

— і-го ресурсу j-м ресурсом — кількість і-го ресурсу, яка може 
бути вивільнена «в обмін» на збільшення застосування j-го ресур-
су на одиницю так, щоб загальний обсяг продукції залишився не-
змінним; 
— капіталу працею — величина капіталу, що її може замінити оди-
ниця праці, не викликаючи при цьому зміни обсягу виробництва; 
— праці капіталом — величина праці, що її може замінити одиниця 
капіталу, не викликаючи при цьому зміни обсягу виробництва.  

 
Еквімаржинальний принцип: зважені за цінами граничні продукти 

факторів виробництва мають бути вирівняні. 
Еластичність заміщення факторів — показник, який виявляє, на скіль-

ки відсотків зміниться співвідношення витрат двох взаємозамін-
них факторів, якщо гранична норма їхнього заміщення зміниться 
на 1 % (за інших рівних умов, тобто за сталості витрат усіх інших 
факторів і незмінного випуску). 
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Ефект випуску — та частина зміни обсягу споживання ресурсу, що зу-
мовлена зміною обсягу випуску в результаті зміни ціни одного з 
ресурсів, які формують комбінацію факторів, що мінімізує витра-
ти виробництва. 

Ефект заміни — та частина зміни обсягу споживання ресурсу, що є 
результатом зміни його ціни. 

 
Ізокванта — геометричне місце точок у просторі факторів виробницт-

ва, кожна з яких характеризує комбінацію факторів використання 
яких забезпечує однаковий обсяг випуску продукції. 

Ізокліна — лінія, що на ізокостно-ізоквантній діаграмі з’єднує точки з 
однаковою граничною нормою заміщення між двома факторами. 

Ізокоста — геометричне місце точок у просторі факторів виробництва, 
кожна з яких характеризує комбінацію факторів, які можуть бути 
придбані на обмежений бюджет за сформованих ринкових цін на 
ресурси. 

 
Карта ізоквант — сукупність ізоквант, кожна з яких показує макси-

мально можливий випуск продукції за певних комбінацій факто-
рів виробництва. 

Карта ізокост — множина ізокост, що характеризує доступні вироб-
никові комбінації факторів за різних бюджетів і незмінних цін на 
ресурси. 

Класичні виробничі функції — виробничі функції, що ґрунтуються на 
законі спадної продуктивності змінного фактора виробництва, 
яким властиві периферійне заміщення факторів виробництва, а 
також ділянки початкового зростання і наступного зниження гра-
ничного продукту за часткової варіації затрат факторів. 

Коефіцієнт доповнюваності факторів: показує, в яких розмірах один 
із факторів може доповнювати інший для ізоквант певного виду. 

 
Лімітаційна виробнича функція — функція, яка має жорсткий техніч-

ний зв’язок між затратами факторів виробництва та кількістю ви-
готовлюваної продукції. Тобто певного виробничого результату 
можна досягти лише за однієї ефективної комбінації затрат фак-
торів виробництва. 

Лінія «ціна — споживання»: з’єднує різні точки рівноваги виробника, 
що відповідають різним рівням ціни фактора. 

 
Неокласичні виробничі функції — виробничі функції, яким властивий 

лише спадний характер граничного продукту за часткової варіації 
факторів. 

 
Оптимальна комбінація ресурсів — комбінація будь-якої пари замін-

них ресурсів, для якої гранична норма їх технологічного заміщен-
ня дорівнює співвідношенню їхніх цін. 



Оптимум (рівновага) виробника — стан, коли виробник вибрав і реа-
лізує для означеного обсягу продукції оптимальну комбінацію 
факторів виробництва, тобто таку, за якої величина витрат буде 
мінімальною. 

 

Периферійне заміщення факторів виробництва: затрати факторів ви-
робництва можна замінювати лише в певних межах. 

Правило найменших витрат — стан, коли підприємство має так роз-
поділити бюджет на придбання ресурсів, щоб остання грошова 
одиниця, витрачена на кожний вид ресурсів, давала б однакову 
віддачу, тобто однаковий граничний продукт. 

 

Технічно ефективна ділянка ізокванти — область на карті ізоквант, 
що обмежується множиною точок, які характеризують нульові 
значення граничного продукту факторів виробництва.  

 

Фактор «низької якості» — фактор виробництва, обсяги застосування 
якого зі зростанням випуску зменшуються. 

 

 
Запитання і завдання для самоконтролю 

Запитання 

1. Охарактеризуйте ізокванту, ізоквантну варіацію, карту 
ізоквант. Проаналізуйте властивості ізоквант. 

2. Як Ви розумієте заміщення і доповнюваність факторів? 
Наведіть приклади виробничих процесів із «жорсткими» та 
«м’якими» зв’язками між факторами виробництва. 

3. Що таке гранична норма технологічного заміщення фак-
торів? Як вона розраховується? 

4. Доведіть, що гранична норма технічної заміни двох фак-
торів виробництва дорівнює співвідношенню їхніх граничних про-
дуктів. 

5. Яка взаємозалежність показників «замінність» і «допов-
нюваність» факторів і які можливі кількісні значення відповідних 
показників для виробничих функцій різних видів? 

6. Що таке ізокліна? Ізоклінна варіація факторів? 
7. Що характеризує і як визначається еластичність замі-

щення факторів виробництва? 
8. Що таке ізокоста? Як її побудувати? Які її основні влас-

тивості? 
9. Охарактеризуйте поняття «оптимальна комбінація фак-

торів виробництва» з технічного та економічного погляду. 
10. Оптимум товаровиробника: поняття, графічне та аналі-

тичне подання за наявності двох факторів виробництва — праці 
та капіталу. 
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11. Сформулюйте правило вибору оптимальної комбінації 
факторів виробництва у разі використання у виробничому проце-
сі n-ресурсів. 

12. Як зміна ціни ресурсу впливає на оптимум виробника?  
13. Дайте визначення понять «ефект заміни» та «ефект ви-

пуску». 
14. Чим відрізняються класична та неокласична виробничі 

функції? 
15. Охарактеризуйте виробничу функцію Кобба—Дугласа. 

Скільки вона може включати змінних? Закономірності якого пе-
ріоду (яких періодів) можуть бути описані степеневою функцією 
виробництва? 

Тести 

Дайте ствердну або заперечну відповідь: 
1. Ізокванта — це лінія, що характеризує різні комбінації 

ресурсів, використання яких забезпечує однаковий рівень 
виробничих витрат.  

2. Чим далі від початку координат розташована ізокван-
та, тим менший обсяг випуску вона відображує.  

3. Кожну ізокванту можна подати кривою з додатним 
нахилом. 

4. Нахил ізокванти характеризує граничну норму техні-
чного заміщення одного фактора іншим за незмінної вели-
чини кінцевого продукту і певної технології. 

5. Гранична норма технічного заміщення вимірює ту кі-
лькість одного з факторів, яка може бути заміщена одини-
цею величини іншого фактора, коли загальний обсяг вироб-
ництва зростає.  

6. У разі жорсткого доповнення факторів виробництва їх 
гранична норма технічного заміщення дорівнює одиниці. 

7. У субституційних виробничих функціях між витратами 
факторів і випуском існують жорсткі технічні співвідно-
шення. Тобто визначений виробничий результат може бути 
отриманий тільки у тому разі, якщо дотримуватимуться 
встановлені пропорції застосування всіх ресурсів. 

8. У лімітаційних виробничих функціях немає жорстких 
технічних співвідношень. Тобто певна кількість продукції 
може бути виготовлена за різних ефективних комбінацій ре-
сурсів. 

9. Ізокоста відображує зв’язок витрат праці та капіталу 
за умови незмінної величини сукупних витрат виробництва. 
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10. Нахил ізокости визначає ринкову норму заміщення 
ресурсів. 

11. Чим далі ізокоста знаходиться від початку коорди-
нат, тим більший бюджет вона характеризує. 

12. Економічно ефективний спосіб виробництва забезпе-
чує заданий обсяг виробництва за мінімуму витрат. 

13. Графічно оптимум виробника подається точкою до-
тику ізокости та ізокванти. 

14. Для мінімізації витрат виробництва підприємству 
треба використовувати таку комбінацію ресурсів, за якої гра-
ничні продуктивності ресурсів рівні між собою.  

15. Ефект заміни — це та частина зміни обсягу спожи-
вання ресурсу, що є результатом зміни його ціни. 

 

З наведених нижче відповідей виберіть правильну. 
1. Ізокванта з’єднує точки  
а) рівних витрат; 
б) однакового випуску продукції; 
в) стійкої рівноваги виробника; 
г) однакового рівня використання факторів виробництва. 
 
2. За інших незмінних умов зростання обсягу виробницт-

ва зумовлює  
а) зміщення ізокванти праворуч; 
б) зміщення ізокванти ліворуч; 
в) незмінне положення ізокванти; 
г) зміну куту нахилу ізокванти. 
 
3. Як упровадження нової прогресивної технології позна-

читься на карті ізоквант: 
а) змістить ізокванти вгору; 
б) змістить ізокванти вниз; 
в) залишить без змін; 
г) приведе до руху комбінації факторів виробництва вздовж 

ізокванти? 
 
4. Величина граничної норми технологічного заміщення 
а) визначається співвідношенням граничних продуктів факто-

рів виробництва; 
б) характеризує можливість заміщення одного з факторів за 

рахунок збільшення використання іншого; 
в) змінюється вздовж неперервної ізокванти; 
г) усі відповіді правильні. 
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5. Якщо у разі зростання використання праці на 2 од. ви-
робник відмовляється від 3 од. капіталу, то технічна норма 
заміщення працею капіталу становить  

а) 6 од.; б) 1,5 од.; в) 0,66 од.; г) 3 од. 
 

6. Гранична норма технічної заміни працею капіталу до-
рівнює 2. Для забезпечення незмінного обсягу виробництва 
продукції за умов скорочення обсягу використання капіталу 
на 6 од. необхідно збільшити використання праці на  

а) 3 од.; б) 12 од.; в) 6 од.;  г) 0,33 од. 
 

7. Серед наведених нижче тверджень виберіть помилкове: 
а) для ізокванти леонтьєвського типу коефіцієнт доповнюва-

ності дорівнює нескінченності; 
б) для лінійної ізокванти гранична норма технологічної заміни 

дорівнює нулю; 
в) за умови, що гранична норма технічного заміщення дорів-

нює нулю, коефіцієнт доповнення дорівнюватиме нескінченності; 
г) величина коефіцієнта доповнення змінюється в міру руху 

вздовж неперервної ізокванти. 
 
8. Закон спадання граничної норми заміщення  
а) пояснюється зростаючою диспропорціональністю обсягів 

застосування факторів; 
б) є справедливим для будь-якого виробничого процесу; 
в) є тотожним закону спадної віддачі змінного фактора; 
г) усі відповіді правильні. 
 
9. Лінійна ізокванта 
а) характеризується одиничним значенням коефіцієнта допов-

нення; 
б) характеризується нульовим значенням коефіцієнта гранич-

ної норми технологічного заміщення; 
в) передбачає використання у виробничому процесі комбінації 

факторів із нульовим значенням одного з них; 
г) усі відповіді правильні. 
 
10. Ізокоста 
а) характеризує бюджетні можливості виробника;  
б) має від’ємний кут нахилу, який визначається граничною 

нормою технічного заміщення факторів; 
в) це геометричне місце точок у просторі факторів виробницт-

ва, кожна з яких характеризує комбінацію факторів, що забезпе-
чує однаковий обсяг випуску продукції; 

г) за умови зміни бюджету змінює кут нахилу. 



11. Товаровиробник максимізує випуск за заданого бюдже-
ту в точці дотику 

а) ізокости та найнижчої з можливих ізоквант; 
б) ізокости та найвищої з можливих ізоквант;  
в) ізокванти та найнижчої з можливих ізокост; 
г) ізокванти та найвищої з можливих ізокост. 
 
12. Якщо для визначеної комбінації праці та капіталу спів-

відношення їхніх граничних продуктів становить 2 : 1, то для 
мінімізації витрат співвідношення цін на них має бути: 
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а) 2 : 1; б) 1 : 2; в) ;1:
2

1
 г) .2:

2

1
 

 

13. Оптимум виробника визначається за правилом  
а) рівноваги попиту та пропозиції; 
б) рівноваги зважених граничних продуктивностей; 
в) максимізації випуску; 
г) мінімізації витрат виробничих факторів. 
 
14. Ефект заміни  
а) позитивний за умови зміни ціни на нормальний ресурс; 
б) різноспрямований з ефектом випуску для неякісних факторів; 
в) односпрямований з ефектом випуску для якісних факторів; 
г) позитивний за умови зміни ціни на ненормальний ресурс. 
 

15. Ефект випуску  
а) — це частина зміни обсягу споживання ресурсу, обумовлена 

зміною випуску в результаті пропорційної зміни цін на ресурси; 
б) — це зміна структури оптимальної комбінації факторів ви-

робництва за зміни ціни одного з ресурсів; 
в) може бути проаналізований за допомогою ізокостно-

ізоквантної діаграми; 
г) для нормальних ресурсів є позитивним. 
 
З наведених нижче відповідей виберіть правильні (мно-

жинний вибір). 
1. Ізокванта — це крива, яка унаочнює  
а) множину комбінацій факторів виробництва, здатних виро-

бити однаковий максимальний обсяг продукції; 
б) увесь набір можливих рівнів виробництва за зміни кількості 

капітальних ресурсів; 
в) максимальну величину загального продукту, яку підприємство 

може виробити, використовуючи комбінації виробничих ресурсів; 
г) увесь набір можливих комбінацій факторів виробництва за 

умови рівності сукупних витрат виробництва. 
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2. Карта ізоквант  
а) — це засіб відображення переваг споживача, що відповіда-

ють рівню задоволення його потреб; 
б) — це засіб відображення максимально можливого випуску 

продукції за будь-якого набору виробничих факторів; 
в) будується за даними виробничої сітки; 
г) відповіді а) та в) правильні. 

 
3. Гранична норма технічного заміщення  
а) визначається величиною одного фактора, яка може бути за-

міщена кожною додатковою одиницею іншого фактора за незмін-
ного обсягу виробництва; 

б) визначає кут нахилу ізокванти; 
в) для ізокванти з абсолютним заміщенням факторів виробни-

цтва дорівнює нескінченності; 
г) зменшується при русі вздовж ізокванти. 

 
4. Коефіцієнт доповнюваності  
а) показує, в яких розмірах один фактор може доповнювати 

інший за незмінних обсягів виробництва; 
б) показує, в яких розмірах один фактор може заміщувати ін-

ший за незмінних обсягів виробництва; 
в) дорівнює нулю для ізокванти, що характеризує жорстку 

структуру використання факторів; 
г) характеризує величину вигину ізокванти. 

 
5. Ізокліни 
а) можуть бути проведені через будь-які точки на карті ізо-

квант; 
б) мають, як правило, від’ємний кут нахилу; 
в) характеризують однаковий розмір граничної норми техніч-

ного заміщення між двома факторами; 
г) є прямими лініями для ізоквант леонтьєвського типу. 

 
6. Кут нахилу ізокости  
а) у стані рівноваги виробника дорівнює куту нахилу дотичної 

до неї ізокванти; 
б) зменшується при русі вздовж ізокости; 
в) змінюється у разі зміни ціни на один із факторів вироб-

ництва; 
г) не змінюється за умови збільшення витрат на виробництво 

за інших рівних умов. 



7. Кут нахилу ізокванти 
а) у точці рівноваги виробника визначається кутом нахилу ізо-

кости; 
б) збільшується при русі вздовж ізокванти; 
в) визначається співвідношенням граничних продуктів факто-

рів виробництва; 
г) визначається співвідношенням цін факторів виробництва. 
 

8. Підприємство мінімізує свої витрати за даного обсягу 
виробництва  

а) у точці дотику ізокости та найнижчої з можливих ізоквант; 
б) у точці дотику ізокванти та найнижчої з можливих ізокост; 
в) за умови рівності зважених граничних продуктивностей фак-

торів виробництва; 
г) за від’ємного значення коефіцієнта еластичності виробницт-

ва за змінним фактором. 
 

9. Знайдіть помилкові твердження: 
а) ефект випуску відповідає поняттю «ефект доходу» в теорії 

споживача; 
б) зміна ціни ресурсу впливає не лише на структуру оптималь-

ної комбінації факторів виробництва, а й на випуск; 
в) напрям дії ефекту випуску не залежить від того, до якої ка-

тегорії благ належить ресурс; 
г) під «неякісним» ресурсом розуміють ресурс низьких спожи-

вчих характеристик. 
 

10. Лінія «ціна — споживання фактора» 
а) аналогічна лінії «ціна — споживання» у теорії поведінки 

споживача; 
б) проходить через усі точки рівноваги споживача, пов’язані зі 

зміною ціни одного товару за інших незмінних умов; 
в) дає змогу визначити оптимальний шлях розвитку виробника 

за умови пропорційної зміни цін на ресурси; 
г) дає змогу побудувати криву попиту на ресурс. 

Тема 5. Пропорційна варіація факторів виробництва 

Методичні поради до вивчення теми 
 

Вивчаючи тему, слід з’ясувати такі питання, як віддача від 
зростання масштабів виробництва, її економічна сутність, види, 
графічне зображення; розглянути причини прояву різних видів 
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віддачі від масштабу виробництва; ознайомитися з методикою 
обчислення коефіцієнта еластичності масштабу; визначити особ-
ливості зв’язків між короткостроковими та довгостроковими фун-
кціями витрат, характером віддачі від масштабу виробництва та 
типом довгострокових функцій витрат.  

Опрацьовування теми доцільно починати з термінологічного 
апарату, зокрема з’ясувати сутність понять «масштаб виробницт-
ва», «ефект масштабу», «віддача від масштабу виробництва». На-
голошуємо, що при вживанні терміна «віддача від масштабу» ро-
зуміється результат дії на випуск продукції одночасної зміни всіх 
факторів виробництва. З цим поняттям тісно пов’язане поняття 
«пропорційна варіація факторів», найважливішою умовою якої є 
однорідність і подільність виробничих ресурсів. Випадки зміни 
обсягу випуску продукції за рахунок непропорційної варіації фак-
торів у мікроекономічній теорії виробництва та витрат не розгля-
даються, оскільки потребують залучення складного математично-
го апарату. Пояснити економічний зміст, а також різницю між по-
няттями «пропорційна», «непропорційна», «повна» варіація факто-
рів допоможе матеріал навчального посібника [5, с. 103—107]. 

У процесі визначення віддачі від зростання масштабів вироб-
ництва розглядають такі її види: постійну, зростаючу, спадну, 
мішану. Графічним показником віддачі від масштабу для однорід-
ної виробничої функції може слугувати довжина відрізку вздовж 
променя, проведеного з початку координат, через ізокванти, які 
відповідають кратним обсягам випуску. Зауважимо, що спадна 
віддача від масштабу не має нічого спільного зі спадною відда-
чею змінного фактора виробництва. Якщо віддача від масштабу 
характеризує виробничий результат за зміни всіх факторів, то за-
кон спадної віддачі виявляє себе у разі часткової варіації факто-
рів виробництва. Практика показує, що закон спадної віддачі 
змінного фактора однаковою мірою стосується виробничих фун-
кцій з постійним, зростаючим і спадним ефектами масштабу. 

Під час вивчення теми особливу увагу бажано зосередити на 
визначенні джерел економії та збитку, що зумовлені зростанням 
масштабів виробництва. Опрацювання цих питань важливе для 
розуміння понять «оптимальний розмір» виробничих систем та 
«оптимальна структура галузі». 

Вплив пропорційної зміни обсягів застосування факторів на 
випуск продукції кількісно може бути оцінений коефіцієнтом 
еластичності випуску від масштабу. Методику обчислення цього 
показника, графічне зображення можливих варіантів віддачі від 
масштабу виробництва (у системі «обсяг випуску — рівень зас-



тосування факторів») та відповідні їм значення коефіцієнта елас-
тичності випуску від масштабу викладено в навчальному посіб-
нику [5, с. 109—111] та у [57, с. 655]. Виявити пайову участь кож-
ного фактора у зміні випуску допоможе теорема Вікселля — 
Джонсона, згідно з якою еластичність випуску за масштабом до-
рівнює сумі еластичностей випуску за використовуваними фак-
торами. Пояснення до теореми, приклад розрахунку можна знай-
ти в [3, с. 28, 29; 5, с. 110—112]. 

Вивчаючи питання «Пропорційна варіація факторів і функція 
витрат», слід звернути увагу на те, що найважливішим факто-
ром, який визначає конфігурацію кривих довгострокових ви-
трат, є характер віддачі від збільшення масштабів виробництва. 
Якщо має місце позитивний ефект масштабу, довгострокові се-
редні витрати знижуються, у разі постійного ефекту масштабу 
вони мають незмінний рівень, тобто описуються горизонталь-
ною лінією, рівнобіжною осі випуску, а у разі негативного ефе-
кту масштабу зі зростанням обсягів випуску середні витрати 
зростають. 

Особливої уваги потребує питання співвідношень між різними 
видами варіацій факторів. Співвідношення «часткова варіація — 
пропорційна варіації» можуть бути виявлені фіксацією на картах 
ізоквант підприємства, для якого характерна різна віддача від мас-
штабу, обсягів застосування постійного фактора і дослідження 
віддачі змінного фактора. Взаємозв’язок «часткова варіація — 
ізоквантна варіація» легко простежується у разі побудови кривої 
загального продукту на основі карти ізоквант. Взаємозв’язки 
«ізоквантна варіація — пропорційна варіація» також наочні, 
оскільки різні види ефекту масштабу для однорідної виробничої 
функції демонструються саме на карті ізоквант. Питання визна-
чення співвідношень між різними видами варіацій розглядаються 
в навчальному посібнику [5, с. 112—118], певні аспекти цієї проб-
леми висвітлюються в [2, 11, 14]. 
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Термінологічний словник 
 

Віддача від масштабу — характер наслідкових змін в обсязі випуску у 
разі зростання застосовуваних факторів виробництва. 
Види віддачі від масштабу: 
— зростаюча — випуск зростає більшою мірою, ніж застосову-
вані фактори; 
— постійна — випуск зростає в тій самій пропорції, що й спо-
живання факторів; 
— спадна — випуск зростає меншою мірою, ніж споживані фак-
тори. 

 
Довгострокові граничні витрати — приріст довгострокових сукупних 

витрат у разі збільшення випуску ще на одну додаткову одиницю. 
Довгострокові середні витрати — довгострокові сукупні витрати в 

розрахунку на одиницю випуску. 
Довгострокові середні витрати за зростаючого ефекту масштабу: 

мають спадну форму, тобто негативний нахил. 
Довгострокові середні витрати за постійного ефекту масштабу: 

дорівнюють довгостроковим граничним витратам, графічно опи-
суються горизонтальною лінією.  

Довгострокові середні витрати за спадного ефекту масштабу: збіль-
шуються зі зростанням обсягу виробництва. 

Довгострокові сукупні витрати — економічно необхідні витрати для 
виробництва визначеного обсягу продукції Q у довгостроковому 
періоді. 

 
Закон економії на масштабі виробництва — зменшення приросту ви-

трат за умови збільшення випуску на одиницю у разі оптимально-
го сполучення всіх ресурсів. 

 
Еластичність масштабу — показник, який виявляє, на скільки відсо-

тків зміниться випуск, якщо обсяг застосування факторів збіль-
шиться на 1 % (за інших рівних умов). 

 
Крива LRАTC, яка огинає криві SRАTC: показує мінімальні витрати на 

одиницю продукції за кожного можливого обсягу випуску, коли 
всі ресурси змінні і може бути створено підприємство будь-якого 
розміру.  

 
Пропорційна варіація факторів — зміна випуску за рахунок пропор-

ційної зміни обсягів застосування всіх факторів виробництва за 
незмінного початкового співвідношення їх.  
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Запитання і завдання для самоконтролю 

Запитання 

1. Дайте визначення понять: «масштаб виробництва», «від-
дача від масштабу», «пропорційна варіація факторів». Чим різ-
няться між собою пропорційна і непропорційна варіації? 

2. Які види віддачі від збільшення масштабів виробництва Ви 
знаєте? Які основні джерела економії і збитків зумовлені зрос-
танням масштабів виробництва? 

3. Як пов’язані між собою еластичність масштабу та елас-
тичність випуску за змінними факторами? 

4. Чи може зростаючий ефект масштабу «перекрити» спад-
ну віддачу змінного фактора? 

5. Які варіації факторів виробництва Ви поставите у відповід-
ність різним часовим періодам? 

6. Дайте визначення довгострокового періоду, довгостроко-
вих загальних, середніх витрат. 

7. Що таке довгострокові граничні витрати? Доведіть, що 
крива довгострокових граничних витрат перетинає криву довго-
строкових середніх витрат у точці її мінімуму.  

8. Чому крива довгострокових середніх витрат є кривою, що 
огинає криві короткострокових середніх витрат, які відповіда-
ють різним розмірам підприємств, котрі фірма може побудува-
ти протягом тривалого періоду часу? 

9. Крива довгострокових середніх витрат зазвичай має дуго-
подібну форму. Чим це пояснюється? 

10. Як підвищення (зниження) цін на ресурси вплине на положення 
кривих витрат на площині «довгострокові середні витрати — обсяг 
випуску»? А як вплине прогрес у технологіях виробництва? 

Тести 

Дайте ствердну або заперечну відповідь: 
1. Пропорційна варіація факторів виробництва характе-

ризує зміну обсягу випуску продукції, що відбувається вна-
слідок зміни застосування всіх факторів виробництва за 
умови незмінності їх первісного співвідношення.  

2. Непропорційна варіація факторів характеризує зміну 
обсягів випуску, що відбувається внаслідок одночасного за-
стосування всіх факторів. 

3. Повна варіація факторів передбачає зміну обсягів ви-
пуску продукції за рахунок пропорційної зміни обсягів за-
стосування всіх факторів. 
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4. Зміна масштабу виробництва передбачає пропорційну 
варіацію факторів виробництва.  

5. Найважливішою умовою можливості пропорційної 
варіації факторів виробництва є однорідність і неподіль-
ність виробничих ресурсів. 

6. У разі, коли збільшення обсягу виробництва потребує 
пропорційного збільшення обсягів використання факторів, 
має місце зростаюча віддача масштабу виробництва.  

7. У разі зростаючої економії від масштабу виробництва 
фірма повинна збільшувати обсяги виробництва. 

8. Постійний ефект масштабу виробництва має місце, 
коли зростання обсягу продукції відбувається пропорційно 
витратам змінного фактора за незмінної величини всіх ін-
ших факторів виробництва. 

9. Еластичність масштабу виробництва визначає ступінь 
зміни обсягу виробництва, що відбувається внаслідок коли-
вання пропорцій використання факторів виробництва.  

10. Коефіцієнт еластичності масштабу виробництва може 
бути обчислений як сума коефіцієнтів еластичності вироб-
ництва змінних факторів.  

11. Довгострокові середні витрати визначаються графічно 
тангенсом кута нахилу дотичної, проведеної з початку ко-
ординат до кривої довгострокових сукупних витрат, у точці, 
що відповідає певному обсягу випуску. 

12. Довгострокові граничні витрати графічно визначають-
ся через тангенс кута нахилу променя до кривої сукупних 
витрат у точці, що відповідає визначеному обсягу випуску. 

13. Крива короткострокових сукупних витрат завжди ле-
жить вище кривої довгострокових сукупних витрат. 

14. Крива довгострокових сукупних витрат огинає криві 
короткострокових сукупних витрат.  

15. Форма кривої довгострокових середніх витрат, як пра-
вило, має дугоподібний характер. 

 
З наведених нижче відповідей виберіть правильну. 
1. Для однорідної виробничої функції зі змінною віддачею 

від масштабу виробництва ізокванти з обсягами випуску Q, 
2Q, 3Q, 4Q вздовж променя, проведеного з початку коорди-
нат, відсікатимуть відрізки oa,ab,bc,cd для яких справедли-
вим буде таке: 
а) oa  ab  bc  cd;  
б) oa  ab  bc  cd;  

в) oa  ab = bc  cd;  
г) oa  ab = bc  cd. 



2. Якщо зростання обсягу виробництва продукції на 100 
% є результатом вдвічі більшого залучення факторів виро-
бництва, то це означає, що  

а) діє позитивний ефект масштабу виробництва; 
б) діє негативний ефект масштабу виробництва; 
в) діє постійний ефект масштабу виробництва; 
г) рівень середніх постійних витрат підвищиться вдвічі. 

 
3. Знайдіть помилкове твердження: 
а) найважливішим джерелом економії на масштабах виробни-

цтва є неподільність деяких ресурсів капітального характеру; 
б) більшість видів збитку, що зумовлюють зниження віддачі 

від масштабу, мають організаційно-управлінську природу; 
в) у разі збільшення масштабів виробництва спеціалізація та 

поділ праці дають змогу збільшить витрати на навчання; 
г) у разі великих масштабів випуску розвиток побічних видів 

діяльності дає змогу ефективно вирішувати проблему утилізації 
відходів основного виробництва. 

 
4. Укажіть правильну формулу для обчислення еластич-

ності масштабу за випуском: 
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а) 
m

m

Q

Q
E mQ


 :,


; 

б) 
L

L

Q

Q
E LQ


 :,

KQLQmQ EEE ,,, 

; 

в) ; 

г) 
K

K
KQ AP

MP
E , . 

 
5. Виходячи з наведених даних, визначте коефіцієнт ела-

стичності виробництва за масштабом: 
 

Обсяг виробництва, од. 50 100 

Затрати праці, люд.-год 20 30 

Затрати капіталу, маш.-год 10 15 

 
Правильна відповідь: 
а) 5/2; б) 2; в) 1;  г) 5/3. 



6. Теорема Вікселля—Джонсона 
а) дає змогу визначити взаємозв’язки між частковою та ізоква-

нтною варіаціями факторів; 
б) справедлива лише для однорідних виробничих функцій; 
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в) формалізовано може бути записана як 
m

m

Q

Q
E mQ


 :, ; 

г) дає змогу аналізувати взаємозв’язки між еластичністю випу-
ску за масштабом та еластичністю випуску за змінним фактором 
за умови непропорційної варіації факторів. 

 

7. Знайдіть помилкове твердження: 
а) крива короткострокових сукупних витрат завжди лежить 

вище кривої довгострокових сукупних витрат; 
б) крива довгострокових сукупних витрат огинає криві корот-

кострокових середніх витрат; 
в) крива довгострокових середніх витрат завжди лежить нижче 

кривої короткострокових середніх витрат; 
г) мінімум короткострокових середніх витрат і мінімум довгостро-

кових середніх витрат збігаються лише для одного обсягу випуску. 
 
8. Якщо для одержання ліцензії на виробництво дово-

диться давати хабар чиновникам, то це збільшує 
а) сукупні змінні витрати; 
б) сукупні постійні витрати;  
в) сукупні довгострокові витрати;  
г) граничні витрати. 
 
9. Зменшення середніх витрат у довгостроковому пері-

оді можна пояснити 
а) впливом ефекту масштабу; 
б) зменшенням середніх постійних витрат; 
в) дією закону спадної віддачі ресурсу; 
г) збільшенням обсягу капітальних ресурсів. 
 
10. Знайдіть помилкове твердження: 
а) довгострокові граничні витрати визначаються графічно тан-

генсом кута нахилу променя, проведеного з початку координат до 
кривої довгострокових сукупних витрат; 

б) крива довгострокових середніх витрат огинає криві корот-
кострокових середніх витрат;  

в) довгострокові середні витрати визначаються графічно тан-
генсом кута нахилу променя, проведеного з початку координат до 
кривої довгострокових сукупних витрат; 

г) уздовж кривої довгострокових середніх витрат здійснюють 
вибір виробничої потужності підприємства. 
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З наведених нижче відповідей виберіть правильні (мно-
жинний вибір). 

1. Ефект від зміни масштабу виробництва  
а) є характеристикою виробництва у короткостроковому періоді; 
б) є характеристикою виробництва у довгостроковому періоді; 
в) характеризується поняттям «пропорційна варіація факторів 

виробництва»; 
г) залежить від можливостей для спеціалізації праці та еконо-

мії на витратах ресурсів; 
д) характеризує зміну обсягу виробництва у разі зміни факто-

рів виробництва в однаковій пропорції. 
 
2. Зростаючий ефект від зміни масштабу виробництва 
а) має місце, коли обсяг випуску продукції збільшується у пропо-

рції, що є більшою за пропорцію збільшення витрат факторів; 
б) може бути результатом підвищення продуктивності факто-

рів унаслідок спеціалізації та розподілу праці; 
в) має місце, коли обсяг випуску продукції збільшується у 

пропорції, що є нижчою за пропорцію збільшення факторів вироб-
ництва; 

г) характеризується коефіцієнтом еластичності масштабу ви-
робництва, більшим за одиницю. 

 
3. Спадний ефект від зміни масштабу виробництва 
а) має місце, коли темп зміни обсягу випуску продукції пере-

вищує темп зміни факторів виробництва; 
б) може бути результатом підвищення продуктивності факто-

рів унаслідок спеціалізації та розподілу праці; 
в) має місце, коли темп зміни обсягу випуску продукції ниж-

чий за темп зміни факторів виробництва;  
г) є результатом складності управління виробництва під час 

його розширення; 
д) характеризується коефіцієнтом еластичності масштабу ви-

робництва, меншим за одиницю. 
 
4. Графічно ефект від зміни масштабу виробництва  
а) може бути показаний, як відстань вздовж променя, проведе-

ного з початку координат, між ізоквантами, які відображують 
кратні обсяги випуску; 

б) для випадку зростаючої віддачі показується зменшенням від-
стані між ізоквантами, що відображують кратні обсяги випуску; 

в) для випадку спадної віддачі показується збільшенням від-
стані між ізоквантами, що характеризують кратні обсяги випуску; 

г) для випадку спадної віддачі показується збігом ізоквант, що 
відображують кратні обсяги випуску. 



5. Коефіцієнт еластичності масштабу 
а) показує абсолютну зміну обсягу випуску продукції; 
б) показує, на скільки відсотків зміниться випуск, якщо обсяг 

застосування факторів збільшиться на 1 %; 
в) може бути розрахований як сума еластичностей випуску за 

використовуваними факторами; 
г) набирає від’ємного значення для виробничої функції, що 

характеризується спадною віддачею масштабу; 
д) для виробничої функції Кобба—Дугласа дорівнює одиниці.  
 

6. Довгострокові граничні витрати 
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а) можна визначити за формулою 
1

1









ii

ii

QQ

LRTCLRTC

;620,3 2 QLRMCQ 
;6620 2QQLRMC 

;45,0, 5,0QLRMC 
QLRMCQ 840,4

LRMC ; 

б) як правило мають U-подібну форму; 
в) мають мінімальне значення в точці перегину кривої довго-

строкових сукупних витрат; 
г) дорівнюють довгостроковим середнім сукупним витратам у 

точці їх мінімального значення. 
 

7. За умови дії постійного ефекту масштабу виробництва 
а) лінія довгострокових сукупних витрат має вигляд променя, 

що виходить з початку координат; 
б) крива довгострокових граничних витрат являє собою лінію 

зі спадним характером; 
в) крива довгострокових середніх витрат являє собою горизон-

тальну лінію; 
г) криві довгострокових середніх і граничних витрат збігаються. 
 

8. За умови дії змінного ефекту масштабу 
а) зростаючий ефект від збільшення масштабу виробництва 

змінюється постійним, а потім спадним; 
б) крива довгострокових сукупних витрат має S-подібну форму; 
в) криві довгострокових граничних і середніх витрат мають U-

подібну форму; 
г) крива довгострокових середніх витрат перетинає криву дов-

гострокових граничних витрат у точках мінімального значення їх 
граничних витрат (МС). 

 

9. Виберіть правильні формули для обчислення витрат 
підприємства за умови дії спадного ефекту від збільшення 
масштабу виробництва: 

а)  20QLRTC 
б)  ,2320 32 QQQLRTC 

5,1в)  3,0 QLRTC 
LRATC 40г) .   



10. Виберіть правильні твердження: 
а) для однорідної виробничої функції пропорційна та ізоклінна 

варіації факторів збігаються; 
б) взаємозв’язок «часткова варіація — ізоквантна варіація» 

можна простежити на карті ізоквант фіксацією обсягів залучення 
постійних факторів;  

в) взаємозв’язок «часткова варіація — пропорційна варіація» 
можна простежити у разі побудови кривої сукупного продукту на 
основі карти ізоквант; 

г) непропорційна варіація факторів має місце за умови, що 
зміна обсягу виробництва відбувається внаслідок зміни застосу-
вання факторів у різних співвідношеннях. 

Тема 6. Оптимальний шлях зростання випуску та оп-
тимальний масштаб виробництва 

Методичні поради до вивчення теми 
 

Вивчаючи тему, основну увагу слід звернути на з’ясування та-
ких питань, як оптимальний шлях зростання випуску, концепція 
Х-фактора Харві Лейбенстайна, головні складові Х-фактора, оп-
тимальний масштаб виробництва, концепція мінімально ефектив-
ного масштабу виробництва, обґрунтування стратегічних рішень 
товаровиробника. 

Для будь-якого обсягу виробництва існує своя найбільш ефек-
тивна комбінація ресурсів, що мінімізує витрати. Отже, за умови 
необхідності збільшення обсягів виробництва завжди можна ви-
значити оптимальний шлях зростання, тобто такий, який дасть 
змогу для кожного можливого обсягу випуску знайти найліпшу (з 
погляду ефективного використання ресурсів) комбінацію вироб-
ничих факторів. Для визначення та аналізу такого шляху мікро-
економічна теорія виробництва та витрат пропонує будувати лінію 
зростання (лінію експансії, траєкторію розширення виробничої ді-
яльності). Конфігурація ліній зростання залежить від співвідно-
шення цін на ресурси, спрямованості технічної та соціальної полі-
тики підприємства, дефіцитності ресурсів і ступеня взаємоза-
мінності їх, особливостей технологічного процесу та інших при-
чин. У навчальному посібнику [5, с. 131—138] наведено графічну 
побудову шести типів ліній зростання та відповідний коментар. 
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У процесі вибору шляху розширення виробничої діяльності 
підприємству необхідно враховувати велику кількість факторів: 
усталеність попиту на продукцію; можливість появи товарів-
субститутів і нових конкурентів; ціни на ресурси та їх динаміку; 
можливість зміщення акцентів у соціальній і техніко-економічній 
політиці; стан галузі тощо. Мікроекономічна теорія абстрагується 
від деяких із зазначених факторів, проте її висновки становлять 
методологічну базу формування виробничих систем і керування 
їх перетвореннями. В усіх випадках економічно ефективним спо-
собом виробництва будь-якого заданого обсягу продукції був, є і 
буде такий, що мінімізує альтернативну вартість використовува-
них у процесі виробництва ресурсів. 

Наступним кроком у вивченні теми має стати ознайомлення з 
концепцією відомого американського економіста, уродженця Ро-
сії Харві Лейбенстайна, яка пояснює причини невідповідностей у 
віддачі ресурсів у разі застосування тієї самої технології. Науко-
вець виокремлює головні компоненти так званого Х-фактора: 
внутрішня та зовнішня мотивація, особливості використання ре-
сурсів, що не надходять у ринковий оборот, та ін. Витрати й ви-
граші, зумовлені дією Х-фактора, Лейбенстайн назвав Х-неефек-
тивністю та Х-ефективністю відповідно. Детальніше з цією теорі-
єю, а також критикою на неї можна ознайомитися в навчальному 
посібнику [5, с. 145—148] та в наукових працях [48; 53]. 

Вельми цікавим питанням теми є визначення оптимального 
масштабу виробництва. Результати емпіричних досліджень функ-
цій витрат показують, що в окремих випадках крива довгостро-
кових середніх витрат має не дугоподібну, а L-подібну або так 
звану блюдцеподібну форму. Такі форми кривих витрат поясню-
ються не тільки дією віддачі від масштабу, а й співвідношенням 
темпів зміни виробничих та управлінських витрат. Наявність ши-
рокого плоского дна дає можливість підприємству мати певний 
діапазон вибору своїх розмірів за незмінного мінімального рівня 
довгострокових середніх витрат. Вивченню цього питання сприя-
тиме ознайомлення з матеріалами, наведеними в [11; 12; 48].  

На підставі узагальнення результатів дослідження функцій ви-
трат економістами було висунуто концепцію мінімально ефектив-
ного масштабу виробництва. Зауважимо, що мінімально ефектив-
ний масштаб виробництва — це не обов’язково оптимальний ви-
пуск з погляду цільової настанови підприємства та його довго-
строкових економічних інтересів. Але, безсумнівно, чим ближче 
реальний випуск продукції до точки технологічного оптимуму, 
тим ефективніше використовуються ресурси.  



Завершити вивчення теми слід питанням «Обґрунтування 
стратегічних рішень товаровиробника». Криву довгострокових 
середніх витрат часто називають кривою вибору (або плановою 
кривою) довгострокового періоду; вздовж неї здійснюють вибір 
виробничої потужності підприємства. Однак варто пам’ятати, що 
зниження витрат на одиницю продукції з одночасним збільшен-
ням обсягів випуску також має межі — будь-яка гігантоманія з 
часом зазнає поразки. 

Мінімально ефективний масштаб виробництва визначає струк-
туру галузі, тип ринку відповідного товару, істотно впливає на 
концентрацію виробництва, а отже, його оцінка необхідна для 
проведення ефективної урядової політики регулювання ринку. 
Вельми цікавим з цього погляду є матеріал про результати емпі-
ричних досліджень мінімально ефективного розміру випуску та 
доцільної концентрації виробників на ринку. Ознайомитися з 
результатами цих досліджень можна в [11, с. 437; 12, с. 248; 
16; 23; 54]. 

 

 

Література 
 

[2, гл. 7], [3, гл 1], [5, c. 121—145], [9, с. 163, 164], [12, с. 
199—209], [13, с. 323—353], [15, Т. 1, с. 508, 509], [48, с. 
477—506], [51, с. 276], [53, с. 65—68], [54]. 

 
 

Термінологічний словник 
 

Багатопродуктова економія на масштабі — результат дії двох сил: 
однопродуктової економії на масштабі та економії на розмаїтті. 

 
Лінія зростання (експансії) — геометричне місце точок оптимальних 

комбінацій факторів виробництва для кожного можливого обсягу 
випуску за незмінних цін на ресурси. 

 
Мінімально (максимально) ефективний масштаб виробництва 

(MES) — найменший (найбільший) обсяг випуску продукції, за 
якого підприємство може мінімізувати довгострокові середні ви-
трати. 
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Технологічний оптимум довгострокового періоду — обсяг виробниц-
тва, що відповідає мінімальному значенню довгострокових серед-
ніх витрат. 

 
Х-ефективність — виграші, обумовлені дією Х-фактора.  
Х-неефективність — втрати, обумовлені дією Х-фактора.  
Х-фактора концепція: пояснює причини невідповідностей у віддачі ті-

єї самої кількості ресурсів у разі застосовування тієї самої техно-
логії на різних підприємствах. 

 
 

Запитання і завдання для самоконтролю 

Запитання 

1. Дайте визначення поняття «оптимальний шлях зростання». 
2. Охарактеризуйте принципові розбіжності збільшення об-

сягів випуску продукції у короткостроковому та довгостроково-
му періодах. 

3. Чи може лінія зростання випуску виходити не з початку 
координат? 

4. Наведіть варіанти ліній розвитку для випадків: 
а) пропорційної варіації факторів, тобто 
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б) капіталоінтенсивної орієнтації підприємства, тобто 
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L

K
 

в) трудоінтенсивної орієнтації підприємства, тобто 

.0
L

K
 

5. Розкрийте сутність концепції Х-фактора Х. Лейбенс-
тайна. Назвіть головні компоненти Х-фактора. 

6. Чим різняться між собою оптимальний та неоптимальний 
шляхи зростання? 

7. Чому співвідношення «обсяг випуску продукції — мінімальні 
середні довгострокові витрати» називають технологічним оп-
тимумом довгострокового періоду? 

8. Дайте визначення поняття «мінімально ефективний мас-
штаб виробництва». 
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9. Як форма довгострокових середніх витрат може вплинути 
на структуру галузі? 

10. Чому мінімально ефективний масштаб виробництва може 
стати економічним бар’єром для «вступу» потенційних конкурен-
тів у галузь? 

Тести 

Дайте ствердну або заперечну відповідь: 
1. Лінія зростання з’єднує точки внутрішньої рівноваги 

виробника для кожного можливого обсягу випуску за не-
змінних цін на ресурси. 

2. Конфігурація лінії зростання залежить від зміни цін на 
ресурси та їхньої динаміки. 

3. За умови, що один із виробничих факторів є фактором 
низької якості, лінія зростання змінюватиме свій кут нахилу. 

4. Згідно з концепцією Х-фактора ефективність функціо-
нування виробничої системи не залежить від зміни обсягів 
застосування виробничих факторів. 

5. Неоптимальний шлях зростання проходить через усі 
точки оптимуму виробника, пов’язані зі зміною бюджету 
виробника. 

6. Технологічним оптимумом довгострокового періоду 
називають такий обсяг виробництва, для якого досягається 
мінімальне значення довгострокових граничних витрат. 

7. Мінімально ефективний масштаб виробництва являє 
собою найменший обсяг випуску продукції, за якого під-
приємство може мінімізувати довгострокові витрати. 

8. Показник мінімально ефективного масштабу вироб-
ництва може визначатися в натуральному вимірі. 

9. У галузі, для якої характерний зростаючий ефект мас-
штабу, можуть бути життєздатними як малі, так і великі 
підприємства. 

10. Ефект розмаїття виявляється тоді, коли сукупні витра-
ти у разі виробництва двох або кількох видів продукції більші 
за сукупні витрати на виробництво кожного з них окремо.  

 

З наведених нижче відповідей виберіть правильну. 
1. Лінія зростання з’єднує точки дотику  
а) ізокост та ізоквант за незмінних цін на ресурси; 
б) ізокост та ізоквант за умови зміни ціни одного ресурсу; 
в) кривої виробничих можливостей з ізоквантою; 
г) кривої виробничих можливостей з ізокостою. 
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2. Знайдіть помилкове твердження: 
а) виграші, обумовлені дією Х-фактора, набули назву Х-не-

ефективності; 
б) зовнішня мотивація та особливості використання ресурсів, 

що не надходять у ринковий оборот, є складовими Х-фактора; 
в) негативна дія Х-фактора призводить до компенсації неефек-

тивності діяльності виробництва нарощуванням додаткових ре-
сурсів; 

г) Х-неефективність є наслідком моральних цінностей і тради-
цій народу. 

 
3. Технологічний оптимум довгострокового періоду ви-

значається точкою  
а) перетину кривої довгострокових граничних і середніх ви-

трат; 
б) перетину кривої довгострокових граничних і середніх змін-

них витрат; 
в) дотику ізокости з найвищою з можливих ізоквант; 
г) мінімального значення довгострокових граничних витрат. 

 
4. Знайдіть правильне твердження: 
а) L-подібна форма кривої довгострокових середніх витрат 

припускає відсутність позитивного ефекту від збільшення масш-
табу; 

б) форма кривої довгострокових середніх витрат залежить від 
співвідношення темпів зниження виробничих витрат і зростання 
витрат управлінських; 

в) якщо зниження виробничих витрат перекриває збільшен-
ня управлінських витрат, то виявляється спадний ефект масш-
табу; 

г) якщо зростання управлінських витрат перекриває зниження 
виробничих, то виявляється позитивний ефект масштабу. 

 
5. Знайдіть помилкове твердження: 
а) ефект розмаїття — це економія, що досягається в процесі 

розширення асортименту товарів і послуг; 
б) ефект розмаїття виявляється тоді, коли сукупні витрати на 

виробництво кількох видів продукції більші за сукупні витрати на 
виробництво кожного з них окремо; 

в) багатопродуктова економія на масштабі — результат дії 
однопродуктової економії на масштабі та економії на різноманіт-
ності; 

г) надлишкові виробничі потужності свідчать про низькі тех-
нологічні бар’єри входу на ринок. 
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З наведених нижче відповідей виберіть правильні (мно-
жинний вибір). 

1. Оптимальна лінія зростання 
а) для трудоінтенсивної орієнтації підприємства стає опуклою 

до осі, на якій позначені витрати капіталу; 
б) для однорідних виробничих функцій збігається з ізоклі-

нами; 
в) перетворюється на ламану за умови зміни цін на ресурси; 
г) змінює нахил, якщо у виробничому процесі один із вироб-

ничих факторів є неякісним. 

 
2. Траєкторія зростання випуску 
а) показує, як використання змінних факторів змінюватиметь-

ся у разі збільшення обсягів виробництва; 
б) графічно може бути побудована через точки перетину карти 

ізокост та ізоквант; 
в) графічно може бути побудована через точки дотику карти 

ізокост та ізоквант; 
г) за умов капіталомісткого виробництва має від’ємний кут 

нахилу. 

 
3. Мінімально ефективний розмір  
а) — це найменший обсяг випуску продукції, за якого досяга-

ється мінімальне значення довгострокових граничних витрат; 
б) визначає мінімально можливу кількість ефективно діючих 

підприємств, необхідних для задоволення ринкового попиту; 
в) визначається як в абсолютних, так і у відносних вели-

чинах; 
г) — це найменший обсяг випуску продукції, за якого досяга-

ється мінімальне значення довгострокових середніх витрат. 
 
4. Знайдіть правильне твердження: 
а) за умов існування «природної монополії» технічно недоці-

льно мати більше одного виробника; 
б) якщо мінімально ефективний розмір випуску в обсязі рин-

кового попиту не перевищує 1—2 %, то це є передумовою існу-
вання ринку з низькою концентрацією виробників;  

в) якщо мінімально ефективний розмір випуску в обсязі рин-
кового попиту перевищує 40 %, то це є передумовою існування 
ринку з високою концентрацією виробників;  

г) за умови, що обсяг ринкового попиту менший за мінімально 
ефективний розмір виробництва, для підвищення ефективності 
діяльності ефект масштабу необхідно поєднувати з ефектом роз-
маїття. 



Тема 7. Динамічність і стохастичність процесів, їх ві-
дображення у виробничих функціях 

Методичні поради до вивчення теми 
 

Виробнича функція будь-якого підприємства виражає, як уже 
неодноразово наголошувалося, стійкі кількісні співвідношення 
між «входами» та «виходами» системи «витрати — випуск», тоб-
то описує технічну сторону виробництва. За розгляду матеріалу 
тем 1—6 передбачалося, що виробничі процеси мають незмінну 
техніко-технологічну базу. Заміна ресурсів, вибір їх оптимальної 
комбінації, зростання обсягів випуску і таке інше були переходом 
від одного виробничого варіанта до іншого в межах множини ви-
робничих можливостей («пагорб виробництва»). При цьому сама 
ця множина передбачалася незмінною, незмінною була й вироб-
нича функція. Тобто у попередніх темах розглядалися статично-
детерміновані виробничі моделі та функції. Їхня особливість по-
лягає у тому, що використовувані величини витрат і випуску сто-
суються певного моменту часу (статичність), а виробничий про-
цес здійснюється за стабільних очікувань згідно з чинними 
виробничими закономірностями (детермінізм). Динамічність і 
невизначеність виробництва не враховувалися. Такий спрощений 
підхід не повністю відбиває дійсність. Тема 7 присвячена розгля-
ду питань динамічності та стохастичності процесів і методам їх 
врахування у виробничих функціях. Базовим навчальним посіб-
ником для їх самостійного опрацювання є [13, с. 47—50, 202—
250]. Література, що може бути використана додатково, зазна-
чається по ходу викладення методичних порад щодо самостійно-
го вивчення окремих питань теми. 

Необхідність динамічного підходу до аналізу виробництва 
пов’язана зі змінами у базових елементах системи «витрати — 
випуск» та їхніх взаємозв’язках під впливом факторів зовнішньо-
го середовища, яке містить елементи як прямого впливу на виро-
бничу діяльність (споживачі, конкуренти, постачальники, органі-
зації-регулятори, місцеві органи влади тощо), так і непрямого, 
загального впливу (економічні, політичні, соціально-демогра-
фічні, технологічні, екологічні фактори тощо). 

Основою динамічних змін виробничої системи у більшості 
випадків є науково-технічний прогрес (НТП) — як постійний 
процес створення нових і вдосконалення застосовуваних техно-
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логій, засобів виробництва та кінцевої продукції з використанням 
досягнень науки. НТП створює нові виробничі можливості. При 
цьому попередні можливості не зникають або зникають не одра-
зу. Отже, НТП означає розширення виробничих можливостей — 
«пагорб виробництва» немов би «обростає» додатковим шаром. 
При цьому оптимальні комбінації ресурсів, які в початковій 
множині були технічно ефективними, можуть виявитися неефек-
тивними, і виробнича функція повинна враховувати це. Динамі-
зація виробничих моделей та функцій здійснюється за допомо-
гою залежних від часу співвідношень «витрати — випуск» або 
введенням у рівняння спеціальних показників [6, 43, 45, 50]. 

Вивчення питання «Науково-технічний прогрес і його відо-
браження у виробничих функціях» доцільно починати із з’ясу-
вання сутності та співвідношень понять «екзогенний», «ендоген-
ний», «нейтральний», «автономний», «індуктивний», «ненейтраль-
ний» НТП тощо (див. термінологічний словник, а також [13;43; 
45]).  

Вирішальну роль НТП як фактора зростання та економічного 
розвитку наголошували багато видатних вітчизняних і закордон-
них вчених. Значну увагу трансформації виробничих функцій під 
впливом НТП приділив Р. Солоу в роботі «Технічні зміни та функ-
ція сукупного виробництва» (1957 р.). За розроблення цієї ідеї у 
1987 р. він отримав Нобелівську премію. Докладніше з моделю-
ванням різних форм технічного прогресу та відповідними дефор-
маціями виробничих функцій за Дж. Р. Хіксом, Р. Харродом і Р. 
Солоу можна ознайомитися в науковій монографії А. П. На-
ливайка [41, с. 177—196]. Форми динамізації автономного техніч-
ного прогресу для виробничих моделей Леонтьєва, Гуттенберга, 
Кроле наведено у книзі професора Г. Фанделя [13, с. 215—224]. 
Більш широке уявлення про економічну теорію технологічних 
змін, моделювання НТП і трансформації виробничих функцій 
можна скласти, ознайомившись з науковими працями [6; 20; 22; 
43; 45; 48; 50]. 

Питання «Ефект досвіду та його відображення у виробничих 
функціях» зосереджує увагу студента на концепції навчання у 
процесі виробництва, суть якої зводиться до того, що загальні ви-
трати на одиницю продукції зменшуються на однаковий відсоток 
за кожного подвоєння сумарного (кумулятивного) обсягу вироб-
ництва. Ця залежність вперше була виявлена в літакобудуванні 
США Т. П. Райтом у 20-х рр. ХХ ст. (результати дослідження 
оприлюднені у 1936 р.), а потім підтверджена експерименталь-
ними перевірками в багатьох країнах світу. Для поглиблення 



знань у межах цього питання студентові слід звернутися до [41, с. 
77—85], де наведено в алгебраїчній формі залежність середніх 
витрат на один виріб від кумулятивних обсягів виробництва, роз-
глянуто найвпливовіші фактори ефекту досвіду, висвітлено взаємо-
зв’язки між стратегіями зниження витрат на основі кривої досвіду 
та ринковою конкуренцією. Питання використання ефекту кри-
вих досвіду для досягнення і підтримки конкурентної переваги 
розгорнуто, із ґрунтовним ілюстративним матеріалом викладено 
у навчальному посібнику [12, с. 182—184], а відображення про-
цесів навчання у виробничих функціях різних типів докладно 
розглянуто у [13, с. 230—236]. 

Вивчаючи останнє питання теми — «Невизначеність процесів 
та її врахування у виробничих функціях», слід пам’ятати, що крім 
детермінованих залежностей, які розглядалися у попередніх те-
мах, дуже часто навіть у разі постійних у часі виробничих спів-
відношень результати виробництва різні. Відхилення зумовлені 
випадковими факторами, наприклад зміною кліматичних умов 
(для сільського господарства), відмінностями в якості матеріалів, 
виходом із ладу засобів виробництва, порушеннями дисципліни 
праці персоналом тощо. Виробничі моделі та функції, які врахо-
вують непевність виробничих процесів, називають стохастични-
ми (від грец. στόατις — здогадка, випадковий, імовірнісний). 

Можливі способи врахування непевності виробничого проце-
су у виробничій функції, а також різні моделі стохастичних функ-
цій докладно висвітлено у [13, с. 242—250]. 

 
 

Література 
 

[6], [12, с. 182—184], [13, с. 47—50, 202—250], [20], [22], 
[41, с. 77—85, 177—196], [43], [45], [48], [50]. 

 
 

Термінологічний словник 
 

Детерміновані моделі — аналітичне подання закономірності, за якої 
для даної сукупності вхідних значень параметрів на виході систе-
ми може бути отриманий єдиний результат. 

Динамічні моделі — моделі, в яких ураховується час. 
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Науково-технічний прогрес (НТП) — безперервний взаємозумовле-
ний процес розвитку науки і техніки, тобто постійний процес 
створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій, за-
собів виробництва та кінцевої продукції з використанням досяг-
нень науки; 
— НТП автономний — технічний прогрес на підприємстві вна-
слідок використання новацій, що генеруються за його межами; 
— НТП індуктивний — технічний прогрес на основі власних до-
сліджень і розробок підприємства. 

 
Статичні моделі — моделі, в яких не враховується елемент часу. 
Стохастичні (ймовірнісні) моделі — моделі, які на відміну від де-

термінованих мають випадкові елементи, тобто за заданої су-
купності вхідних значень параметрів моделі на її виході мо-
жуть бути отримані відмінні результати залежно від дії 
випадкового фактора. 

 
 

Запитання і завдання для самоконтролю 

Запитання 

1. Охарактеризуйте особливості статично-детермінованих 
виробничих моделей. 

2. У чому проявляється динамічність зовнішнього середовища 
і як це впливає на виробництво? Наведіть приклади. 

3. Дайте визначення понять: екзогенний, ендогенний, праце-
ощадний, капіталоощадний, нейтральний НТП. 

4. Охарактеризуйте способи математичного врахування НТП 
у виробничих функціях. 

5. Опишіть, як впливають технологічні зміни на коротко-
строкову та довгострокову функції виробництва. 

6. Розкрийте сутність концепції навчання у процесі виробни-
цтва. 

7. Визначте найвпливовіші фактори зменшення витрат вироб-
ництва. 

8. Опишіть розмаїття можливих непевностей у виробництві. 
9. Які способи врахування непевності у виробничих функціях 

Вам відомі? 
10. Накресліть смугу ізоквант стохастичної виробничої функції. 
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ПРАКТИКУМ 

 
 
 

4.1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Заняття 1 
Підприємство як система  

«витрати — випуск» 
 

 
Ключові програмні питання 

 
 
1. Поняття «виробництво»: вузьке та широке трактування.  
2. Принципи та цілі діяльності підприємства та їх трансфор-

мація в критерії формування виробництва. 
3. Виробничий трансформаційний процес та його місце в еко-

номіці підприємства. 
4. Канонічна модель виробництва як системи «витрати — ви-

пуск».  
5. Фактори виробництва як «вхід», технологія як домінанта, 

результати виробництва як «вихід» виробничого трансформацій-
ного процесу. 

6. Періоди функціонування системи «витрати — випуск» як 
економічні категорії. 

7. Моделювання системи «витрати — випуск» на основі вироб-
ничих функцій.  

8. Економічна природа витрат виробництва та стохастичний 
характер їх окремих видів. Релевантні та нерелевантні витрати. 

9. Результати виробництва: продукт, дохід, прибуток. 
10. Предмет, методологія і завдання курсу «Мікроекономічна 

теорія виробництва та витрат». 
 

 

Запитання для дискусії 
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Яким вимогам, на Ваш погляд, має відповідати система «ви-
трати — випуск» сучасного рівня розвитку? 

 
 

Література 
 

 

[1, с. 259—263, 395—419], [5], [7, с. 93—108], [11], [12, с. 
46—48, 259—263, 271—277], [13, с. 10—75], [15, Т. 1, с. 
499—514; Т. 2, с. 11—19, 203—210], [26, с. 305—334], [31, с. 
148—157, 187—197, 198—209, 211—230], [32, с. 353, 665—
668]. 

Заняття 2 

Часткова варіація факторів  
і функція виробництва 

Ключові програмні питання 
 

1. Особливості функціонування системи «витрати — випуск» 
у короткостроковому періоді.  

2. Середня та гранична продуктивність змінного фактора. 
Дискретний та неперервний граничний продукт. Закон змінних 
пропорцій. 

3. Еластичність випуску за змінним фактором: поняття, мето-
дика обчислення показника та діапазон його змін. 

4. Графічне та аналітичне зображення однофакторних функцій 
виробництва для випадків: 

1) спадної віддачі змінного фактора; 
2) зростаючої віддачі змінного фактора; 
3) постійної віддачі змінного фактора; 
4) змінної віддачі змінного фактора. 
5. Формалізовані залежності для розрахунку параметрів функ-

цій виробництва з одним змінним фактором. 
6. Короткострокова функція виробництва з кількома змінними 

факторами. 
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Задачі 
 
1. При обсязі випуску Q = 30 од. продукції за місяць гранична 

продуктивність праці дорівнює середній продуктивності праці. 
а) Яке значення набирає коефіцієнт еластичності випуску за працею 

при Q = 30 од.? 
б) Що можна сказати про коефіцієнт еластичності випуску за пра-

цею при Q = 31 од., Q = 32 од. продукції? 
в) Як змінюватиметься середня продуктивність капіталу у разі подаль-

шого збільшення обсягу одиниць праці? 

2. Визначте для наведених нижче виробничих функцій показ-
ники середньої, граничної продуктивності та еластичності вироб-
ництва: 

а) Q = 4X1 + 10X2; 
б) Q = 8X1 + 15; 
в) Q = 16X1X2. 

3. Виробнича функція має такий вигляд:  
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а) Визначте функції середньої, граничної віддачі змінного фактора. 
б) Чи відповідає наведена виробнича функція закону спадної віддачі 

змінного фактора? Відповіді обґрунтуйте. 
в) Визначте коефіцієнт еластичності виробництва для L = 0,5; 1; 2; 3. 

4. Менеджери фірми з виробництва паперу вважають, що їх 
виробництво описується такою функцією:  

Q = 72X + 15X2 — X3, 

де Q — обсяг випуску паперу за період; Х — витрати праці за період. 
а) Визначте рівняння для MPХ та APХ. 
б) Яке значення набирає граничний продукт змінного фактора у разі 

затрат праці Х = 7 од./період? 
в) Наскільки збільшиться випуск, якщо затрати праці збільшаться з 

7 од./період до 8 од./період? Визначте дискретний та неперервний гра-
ничний продукт. 

г) За якої кількості працівників досягається точка спаду граничної 
віддачі змінного фактора? 

д) Визначте максимально можливий обсяг випуску за рік та необ-
хідну кількість працівників для цього. 

є) Побудуйте графіки сукупного, граничного та середнього продук-
ту змінного фактора. Покажіть обсяг випуску, за якого досягається точ-
ка спаду граничної віддачі змінного ресурсу. 



Запитання для дискусії 
 

 
Чи підлягають «знання» та «інформація» дії закону спадної 
граничної продуктивності змінного фактора виробництва? 

 

 
Література 

 
[1, с. 395—419], [2, с. 277—287], [3, с. 21—25, 213—226], [4, 
с. 429—434, 501, 502], 5, [11, с. 296—307], [12, с. 158—170, 
186—189], [13, с. 40—47, 75—89], [15, Т. 2, с. 23—34], [26, 
с. 305—334], [31, с. 109—141, 198—218], [ 48, с. 192—200].  

Заняття 3  

Часткова варіація факторів і функція витрат 

Ключові програмні питання 
 

1. Загальні, середні та граничні витрати за умов часткової ва-
ріації факторів та їхні взаємозв’язки. 

2. Еластичність витрат по випуску: поняття, методика визна-
чення показників і діапазон їхніх змін. 

3. Короткострокові витрати за умов різних видів віддачі змін-
ного фактора. 

4. Формалізовані залежності для розрахунку параметрів функ-
цій витрат. 

5. Співвідношення «обсяг випуску — мінімальні середні ви-
трати» як технологічний оптимум короткострокового періоду. 

6. Раціональна комбінація та віддача постійних і змінних фак-
торів на різних стадіях короткострокової функції виробництва. 

7. Можливі варіанти реакції виробника на зміну ринкової 
кон’юнктури. 

8. Моделі визначення оптимального рівня залучення змінного 
фактора. 
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9. Маневрування капітальним обладнанням у короткостроко-
вому періоді як реакція виробника на динаміку (коливання) рин-
кового попиту (модель Дж. Стиглера). 

10. Правило розподілу змінного ресурсу між суміжними стаді-
ями виробництва. 

Задачі 
 
 
1. Припустимо, що граничні витрати фірми з виробництва 

комп’ютерів постійні і дорівнюють 5000 грош. од. на 1 ком-
п’ютер. При цьому постійні витрати виробництва дорівнюють 
45 000 грош. од. 

а) Побудуйте криві середніх змінних витрат і середніх сукупних ви-
трат фірми. 

б) Який розмір обсягів виробництва слід вибрати фірмі, якщо вона 
намагається мінімізувати середні сукупні витрати виробництва? 

 

2. Припустимо, що фірма повинна внести фіксовану річну 
плату за ліцензію незалежно від того, буде вона виготовляти про-
дукцію чи ні. 

а) Як ця плата вплине на постійні, граничні та середні витрати? 
б) Які зміни відбудуться у динаміці постійних, граничних та серед-

ніх витрат фірми, якщо фірмою сплачується податок, котрий нарахову-
ється пропорційно обсягу випуску?  

 

3. Функція сукупних витрат компанії в короткостроковому пе-
ріоді визначена як С = 190 + 53Q, де С — сукупні витрати, тис. грн; 
Q — обсяг випуску, тис. од. 

а) Визначте постійні витрати компанії. 
б) Якими будуть середні змінні витрати компанії, якщо вона виготов-

ляє 100 тис. од. продукції? 
в) Визначте граничні та середні постійні витрати фірми. 
 

4. У таблиці наведено вибіркові дані про значення деяких па-
раметрів функцій витрат трьох підприємств. Використовуючи 
методику розрахунку загальних, середніх і граничних витрат, за-
повніть всі клітинки таблиці. 
 

Варіант TC FC VC ATC AVC MC Q 



1  3,9 14,1  4,7 2  

2 20 7,2  5  3,2  

3    6 5 6 5 

Запитання для дискусії 
 

 
Як визначаються межі маневрування обсягами випуску про-
дукції в короткостроковому періоді в умовах нестійкого по-
питу на продукцію? 

 

 
Література 

 
 

[1, с. 34, 35, 90, 91, 178—181, 208—210], [2, с. 312—320], [3, 
с. 34—47], [4, с. 69—75], [11, с. 375—398], [12, с. 214—240], 
[13, с. 300—322, 336—373], [36, гл. 1].  

Заняття 4 

Ізоквантна варіація  
факторів виробництва 

 
Ключові програмні питання 

 
 
1. Поняття «субституційні виробничі процеси» та «лімітаційні 

виробничі процеси». Альтернативне та периферійне заміщення 
факторів виробництва. 

2. Виробнича поверхня («пагорб виробництва»), її трансфор-
мація в ізокванти для субституційних і лімітаційних виробничих 
процесів. 

3. Технологічно та економічно ефективна ділянка ізоквант. 
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4. Гранична ефективність фактора та гранична норма його ек-
вівалентної технологічної заміни (MRTS). 

5. Показник доповнюваності факторів та його співвідношення 
з MRTS. 

6. Ізоклінна варіація факторів і графічне подання ізоклін. 
7. Характеристика класичних і неокласичних виробничих фу-

нкцій. 
8. Лімітаційні виробничі функції: поняття, види, властивості.  
 

Задачі 
 
 
1. Виробничі функції мають вигляд:  

1= 4X1 + 7X2 + 3X3; Q2 = 18Х1Х2Х3. 

а) Для першої виробничої функції визначте граничну норму техно-
логічного заміщення першого фактора другим, якщо обсяг випуску 
продукції та третій виробничий фактор не змінюються; граничну норму 
заміщення третього фактора другим за умови, що Х1 = const і Q = const. 
Прокоментуйте отримані результати. Яка форма заміщення буде харак-
терною для цієї функції?  

б) Перевірте, чи належать другій виробничій функції ізокліни S12 = 
const, що проходять через початок координат у вигляді прямих. Побу-
дуйте ізокванту для Q = 72 од. в системі Х1Х2 за умові, що Х3 = const. 
Виведіть рівняння для ізокліни S12 = 3, якщо Х3 = const, та подайте її 
графічно. 

 
2. Дана виробнича функція Кобба—Дугласа Q = 3X1

0,5X2
0,5. 

Визначте функції сукупного випуску, середньої, граничної відда-
чі першого фактора, якщо другий фактор зафіксовано на рівні 3 
од. (Х2 = 3). Розрахуйте виробничу еластичність першого факто-
ра. Побудуйте функції.  

 
3. Виробнича функція має вигляд Q = LK, при цьому виготов-

ляється 100 од. продукції при використанні 10 од. праці та 10 од. 
капіталу. 

а) На яку кількість має бути збільшено використання капіталу для 
забезпечення того самого обсягу випуску, якщо кількість одиниць праці 
необхідно зменшити на 5 од./період? 

б) Визначте граничну норму заміщення капіталу працею для Q = 100 
од./період. 

 
4. Сукупна виробнича функція галузі має вигляд  
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.2;4  const
M

Q
 const

L

Q
 

а) Що можна сказати про інтенсивність застосування факторів вироб-
ництва? 

б) Побудуйте систему ізоквант і визначте коефіцієнт еластичності 
заміщення; 

в) Які висновки щодо ефективності застосування факторів можна 
зробити, якщо відомо, що L = 2 од./період, М = 5 од./період? 

Запитання для дискусії 
 

 
Чому ділянка виробничої функції, для якої граничний про-
дукт має від’ємне значення, характеризує неефективні варі-
анти виробництва? 

 
Література 

 
[2, гл. 7], [3, гл. 1], [5, c. 79—100], [12, с. 190—195], [13, с. 
75—136], [14, с. 150—168], 15, 42.  

Заняття 5 

Оптимальна комбінація факторів виробництва 

Ключові програмні питання 
 

1. Поняття оптимальної комбінації факторів з економічного та 
технологічного поглядів. 

2. Ціни на ресурси, їх альтернативні комбінації, бюджет-
ізокоста. 

3. Оптимум виробника: графічна та аналітична форми подання 
за наявності двох факторів і правило найменших витрат. 

4. Правило вибору оптимальної комбінації факторів у разі ви-
користання у виробничому процесі n видів ресурсів. 

5. Вплив зміни цін ресурсів на оптимум виробника. 
6. «Ефект заміни» та «ефект випуску» для «нормального» ре-

сурсу та ресурсу з низкою споживчою цінністю. 
7. Значення розмежування ефектів заміни та випуску для при-

йняття обґрунтованих управлінських рішень. 
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еси А та В із та-
кими функціями вит

5 Q2; 

 в межах 0 ≤ Q ≤ 4 системи 
координат. 

цтва становлять: PL = 5 грош. од., PK = 10 грош. од., сукупні ви-
тра

ош. од. Вона виробляє про-

од., P  = 6 грош. од. 

зброєність праці на фірмі, якщо ціна капі-

 за заданого бюджету; 

тра ціни факторів: P  = 2 грош. 
од.

бничої функції. 

ія факторів виробни-
цтв якщо виробнича функція описуватиметься так: Q = L + K? Який 
обс

вній ізокванті за різних співвідношень цін на фактори 
ва зберігається однакова інтенсивність застосування 

факторів: 

Задачі 

1. Задано два лімітаційних виробничих проц
рат факторів  

А: Х1 = 0,5 Q2; Х2 = 0,2

Б: Х1 = Q; Х2 = Q. 

а) Графічно побудуйте промені процесу

б) Накресліть ізокванту для Q = 3 од. 
 
2. Визначте оптимальну комбінацію ресурсів для виробничої 

функції вигляду Q = 6 LK за умови, що ціни на фактори виробни-

ти ТС = 180 грош. од. 
 
3. Бюджет фірми становить 192 гр

дукцію за технологією Q = L0,25K0,25 за цін на фактори виробницт-
ва PL = 2 грош. K

а) За яких обсягів використання праці та капіталу випуск фірми буде 
максимальним? 

б) Як зміниться капіталоо
талу збільшиться на третину:  

—
— у разі збільшення бюджету в 1,5 раза? 
 
4. Виробнича функція має такий вигляд: Q = 2L + K. Сума ви-
т становить ТС = 300 грош. од., L
; PK = 4 грош. од. 
а) Визначте тип виро
б) Визначте обсяг випуску продукції у разі оптимальної комбінації 

факторів виробництва. 
в) Чи зміниться і як саме оптимальна комбінац
а, 
яг випуску виготовлятиметься у такому разі? 
 
5. На пе

виробницт

2

1
; 

1

1 
L

K

3

1

1

1 
L

K

P

P
; 
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2

1

2

2 
L

K
; 

6

1

2

2 
L

K

P

P
. 

 
а) Визначте тип виробничої функції, коефіцієнт еластичності замі-

щення. 
б) Чи зміниться і як зміниться попит на фактори виробництва, якщо 

збільшиться лише ціна капіталу? Відповідь проілюструйте графічно. 

Запитання для дискусії 
 

 
1. У чому полягає відмінність між виробничою функцією в 
теорії виробництва та функцією корисності в теорії спожи-
вання та які їхні спільні риси? 
2. У чому полягає відмінність між вибором оптимальної 
комбінації факторів виробництва у короткостроковому та 
довгостроковому періодах та які їхні спільні риси? 

 
 

Література 
 

[2, гл. 7], [3, гл. 1], [5, с. 121—129], [9, с. 163, 164], [12, с. 
204—209], [13, с. 323—353]. 

Заняття 6 
Пропорційна варіація факторів виробництва 

Ключові програмні питання 
 

 
1. Поняття «повна варіація факторів» і «віддача від масштабу 

виробництва». 
2. Пропорційна варіація факторів, графічне та аналітичне по-

дання віддачі від масштабу для однорідних виробничих функцій 
для випадків: 

 спадної  віддачі  від  масштабу; 
 зростаючої  віддачі  від  масштабу; 
 постійної  віддачі  від  масштабу; 
 змінної  віддачі  від  масштабу. 
3. Еластичність масштабу: поняття, аналітичне та графічне 

подання. 



4. Взаємозв’язок еластичності масштабу з еластичністю випу-
ску за змінними факторами. 

5. Зв’язок між витратами виробництва в короткостроковому та 
довгостроковому періодах. 

6. Довгострокові витрати в умовах різної віддачі від масштабу. 
7. Співвідношення «часткова варіація — пропорційна варіа-

ція» факторів. Закон змінних пропорцій за умов різної віддачі від 
масштабу. 

8. Співвідношення «ізоквантна варіація — часткова варіація». 
Побудова кривої загального продукту на основі карти ізоквант. 

Задачі 

1. Фірма працює за технологією, що характеризується вироб-
ничою функцією, за якої рівняння ізокванти для випуску Q = 7 

од./період має вигляд 5,1

49
K 

,65,0 1,044,038,022,0 ZVKL

05,02,06,08,0 MKLQa 

MKLb  2/33/7

L
. Яку віддачу від масштабу має ця 

функція? Подайте цей тип віддачі графічно. 
 
2. Фірма з виготовлення меблів вивела таку функцію свого 

виробництва: 

Q   

де L — затрати праці в годинах; К — затрати машинного часу; М 
— управлінські затрати в годинах; Z — затрати інших ресурсів. 

Визначте віддачу від масштабу виробництва за умови, що фір-
ма може достатньо гнучко змінювати затрати ресурсів. Відповідь 
прокоментуйте. Чи зміниться і як зміниться собівартість продук-
ції у разі збільшення виробітку? 

 
3. Компанія, що має на меті диверсифікацію, найняла команду 

аналітиків для консультації з питання придбання перспективного 
підприємства. Розглядаються чотири підприємства, що виготов-
ляють один і той самий продукт, але із застосуванням різних ви-
робничих технологій. Виробничі функції цих підприємств мають 
такий вигляд: 

; 

Q ; 
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5,00,15,03,0 MKLQc 

LKMK  222 1,07

; 

LQd  6 . 

Визначте найліпший варіант вибору, спираючись тільки на 
аналіз виробничих функцій. Відповідь обґрунтуйте. 

Запитання для дискусії 
 

 
1. Чому однорідність та подільність виробничих ресурсів є 
найважливішою умовою пропорційної варіації ресурсів? 
2. Чи пов’язані між собою часткова, ізоклінна та пропорцій-
на варіації факторів? Якщо так, то яким чином? 

 
 

Література 

 

[2, с. 279, 280], [3, гл. 1], [5, с. 103—120], [12, с. 204—209], 
[13, с. 87—90], [15, Т. 1, с. 476—486], [25, с. 68—93], [29], 
[31, с. 261—271], [40, с. 15], [48], [54, гл. 4]. 

Заняття 7 

Оптимальний шлях зростання випуску  

та оптимальний масштаб виробництва 

Ключові програмні питання 
 

1. Поняття «оптимальний шлях зростання випуску»: техноло-
гічний, економічний, соціальний аспекти тощо. 

2. Лінії зростання (експансії) у разі: 
— пропорційного та непропорційного нарощування факторів 

виробництва; 
— постійних та змінних цін на ресурси; 
— різних типів технологічного прогресу; 
— різної віддачі від масштабів виробництва. 
3. Логічний парадокс спадного ефекту масштабу.  
4. Концепція X-фактора (Х-ефективності) Xарві Лейбенстайна. 

Головні компоненти Х-фактора. Графічне подання неоптималь-
ного шляху зростання. 
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5. Співвідношення «обсяг випуску — мінімальні середні дов-
гострокові витрати» як технологічний оптимум довгострокового 
періоду.  

 89 

а довгострокових середніх витрат (LRATC) як крива 

и застосування концепції мінімально (мак-

1. Який вигляд матиме лі го зростання випуску 
на карті ізоквант для взаємоз , якщо: 

а) ціни ресурсів дорівнюють один одному, а гранична норма техно-
лог

ює 4 грош. од., ціна капіталу — 2 грош. од. 
изначте точки, в яких лінія оптимального зростання випуску 

пер

6. Поняття «мінімально (максимально) ефективний масштаб 
виробництва» (МЕS).  

7. Крив
вибору виробничої потужності підприємства. 

8. Прикладні аспект
симального) ефективного випуску (МЕS). 

Задачі 

нія оптимально
амінних ресурсів

ічної заміни дорівнює одиниці; 
б) гранична норма технологічної заміни дорівнює одиниці, а ціни 

ресурсів різні? 
 
2. Виробнича функція фірми має такий вигляд: Q = 0,5LK. Ці-

на праці дорівн
В
етинає ізокванти фірми для рівня випуску 1 од./період та 4 

од./період. 
 
 

Запитання для дискусії 
 

 
1. Чому співвіднош ьні серед-
ні витрати короткострокового еріоду» та «обсяг випуску — 
мінімальні середні витрати довгострокового періоду» роз-

ення «обсяг випуску — мінімал
 п

глядаються як технологічний, а не економічний оптимум 
відповідного періоду? 
2. Чи може лінія оптимального зростання випуску виходити 
не з початку координат? 
3. Чи мав рацію Харві Лейбенстайн, коли висунув концеп-
цію Х-фактора? Якщо так, то наведіть приклади прояву Х-
неефективності у різних сферах життєдіяльності людини. 

 
 



Література 

 
[2, гл. 7], [3, гл 1], [5, c. 121—145], [9, с. 163, 164], [12, с. 
199—209], [13, с. 323—353], [15, Т. 1, с. 508, 509], [48, с. 

7—506], [51, с. 276], [53, 

Заняття 8 

 функціях 

с. 65—68], 54. 47
 

Динамічність і стохастичність процесів,  
їх відображення у виробничих

Ключо мні питання ві програ
 

1. Пі о ана-
лізу виробництва. 

2. Розмаїття мож ицтві та їх 
систематизація. 

 

 

дстави динамічного та стохастичного підходів щод

ливих динамічних змін у виробн

3. Науково-технічний прогрес як найважливіший фактор ди-
намізації базових параметрів і комбінаційних взаємозв’язків у 
системі «витрати — випуск». 

4. Способи математичного врахування НТП у виробничих фун-
кціях. 

5. Основні форми НТП та їх відображення на картах ізоквант. 
6. Аналітичне та графічне подання кривих досвіду. 
7. Способи врахування невизначеності процесів у виробничих

функціях. 
8. Стохастична виробнича функція за часткової та ізоквантної

варіаціях факторів. 
 
 

Запитання для дискусії 
 

 
1. Як динамічність зовнішнього середовища впливає на вну-

ню динаміку в
Чому фірмі варт ийоми на 

і рубежі технічного прогресу? 
 можна використовувати ефект досвіду» для досяг-

иробництва? 
о орієнтувати свої виробничі пр

тріш
2. 
передов
3. Як  «
нення конкурентних переваг? 
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Література 

 
 

, [12, с. 182—184], [13, с. 47—50, 202—250], 20, 22, 
1, с. 77—85, 177—196], [4 0]. 

Заняття 9 
Коллоквіум з прикладних аспектів  

 
1. и та інструмент ови виробничих функцій 

(збирання их, добір 
виду та пор ції; інтер-
претація резул

ож-

сучасної парадигми створення та 
ово-орієнтованої системи 

6
[4
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3], [45], [48], [5

теорії виробництва та витрат 

 Метод арій побуд
інформації та проблеми вимірювання змінн
ядо ункк отримання рівняння виробничої ф
ьтатів і практичне їх застосування). 

2. CALS-технології — безупинна інформаційна підтримка 
життєвого циклу продукту. 

3. Ефект масштабу та ефект розмаїття: недоліки і переваги гі-
гантоманії та різноманітності. 

 4. Ефект масштабу та обґрунтування стратегічних рішень: 
 ефект досвіду та приклади його практичного застосування; 
 багатопродуктова економія та рішення щодо горизонталь-

них меж виробництва; 
 багатозаводська економія та прийняття рішень щодо м

ливостей вертикальної інтеграції. 
5. Концепція мінімально (максимально) ефективного випуску 

(MES) та її застосування: 
 MES і структура галузі; 
 MES і тип ринку;  

ти MES та оп мальна потужність; 
 MES як бар’єр до вступу конкурентів в монополізовану га-

лузь.  
ентів 6. Формування елем

функціонування виробництва як ринк
«витрати — випуск». 
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4.2. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

Короткі методичні поради 
 
Самос чального 

, шої реа-
творчих можл оглиблення, 

альнення та закріплення знань, які студенти  у 
про

 

о погляду на проблему; 

тійна робота є однією з форм організації нав
яка передбачає створення умов для якнайповніпроцесу

лізації 
уза

ивостей студентів і має на меті п
набуваютьг

цесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. 
Основними видами завдань для самостійного опрацювання є:  
 самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань;  
 підготовка конспектів навчальних і наукових текстів;  
 розв’язання аналітично-розрахункових ситуаційних за-

вдань;  
- поглиблене вивчення окремих питань, підготовка рефера

ння зтів, есе, виконання робіт з елементами наукового дослідже
папробацією творчих наробок на конкурсах, олім іадах, конферен-

ціях тощо. 
У переліку 1 наведено питання для поглибленого вивчення, під-

готовки рефератів, доповідей, виконання наукових досліджень. 
Одним із видів завдань креативного характеру є написання есе 

(див. перелік 2). Есе (від фр. essai) — короткі наукові, критичні 
та інші нариси, які відзначаються підкреслено індивідуальною 
позицією автора та вишуканістю форми. Засновником цього жан-
ру вважають французького філософа-гуманіста Мішеля Монтеня, 
ХVІ ст.  

Мета написання есе — формування у студентів компетенцій 
та навиків визначення й викладення у письмовій формі авторсь-
ких позицій щодо існуючих економічних проблем і шляхів їх ви-
рішення. Найважливішим завданням є також формування вміння 
яскраво, влучно та зрозуміло сформулювати й донести до ауди-
торії свою думку. 

Рекомендовано такий порядок роботи: 
 на основі роботи з літературними джерелами, рекомендова-

ними у переліку та самостійно дібраними студентами, виявлення 
існуючих підходів до розв’язання проблеми; 

 розроблення та обґрунтування власног
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ів дослідження. 

онних виданнях, розміщених 
и, 

деп

-
нан

го апарату у процесі виконання розрахункової час-
тин

ю н

готовки рефератів, доповідей,  
виконання наукових досліджень 

1. . 185—
187], [12, с. 46—4 16], [48]. 

2. Інтереси ек ні цілі фірм 
[11, с. 28—42], [12, с. 271—277], [16, с. 22—37]. 

 підготовка тексту есе, доповіді та наочних матеріалів, що 
відбивають основний зміст роботи; 

 публічний захист (презентація) результат
Рекомендована в переліках 1 та 2 література може бути допов-

нена матеріалами, надрукованими у різних вітчизняних і зарубіж-
них виданнях (у тому числі електр
на web-сторінках), недрукованими документами (дисертаціям

онованими рукописами), офіційними матеріалами тощо. 
Студенти, які віддають перевагу вивченню еволюційних аспек-

тів розвитку мікроекономічної теорії виробництва та витрат крізь 
призму особистостей, які створювали цю науку, можуть підготу-
вати відповідні реферати чи доповіді (див. перелік 3). Для вико

ня такої роботи рекомендується використовувати інформа-
цію, наведену в економічних енциклопедіях, довідниках, а також 
у працях [16; 23; 26; 36; 38; 39; 40 та ін.] із переліку додаткової 
літератури.  

Важливим видом самостійної роботи студентів є виконання 
індивідуальних аналітично-розрахункових ситуаційних завдань, 
спрямованих на набуття навиків застосування економіко-
математично

и завдання, використання методів та інструментарію мікро-
економічного аналізу для обґрунтування виробничих рішень 
(див. перелік 4). Такі завдання викону ться за бажан ям студен-
та. Вважається, що виконання такого типу комплексних завдань 
потребує поглиблених знань з курсу, відповідної математичної 
підготовки і розраховане на студентів, які мають креативний тип 
мислення та орієнтовані на дослідницьку роботу.  

Виконані студентами завдання (реферати, есе, результати НДР 
та ін.) оформляються відповідно до вимог, викладених у розділі 5 
посібника та подаються викладачеві, відповідальному за викла-
дання дисципліни. 

 
 

1. Питання для поглибленого вивчення,  
під

 
 Економічна природа та основні теорії фірми [9, с

8], [15, Т. 1, с. 499—514], [16, с. 11—
ономічних агентів та альтернатив
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59—263], [13, с. 

 роль [1, c. 

 виробничих функцій [13, с. 

, [4, с. 429—434, 501, 502]. 

5, с. 161—164; 279—303], [27, с. 

поняття, 

ба—Дугласа: історичний екскурс, 

с. 27, 28]. 

8], 

ь, поняття, види, 

 у виробничих функціях за Д. Р. Хіксом, Р. Ф. Харро-

хнічного прогресу у виробни-

 Терміни «цінність», «ціна», «вартість», «витрати», «затра-
ти»: сутнісь, екскурс в і ози [1, с. 34, 35, 90, 91, 
178—181, 208—210], [2, 75], [36, гл. 1]. 

3. Базові моделі процесу виробництва: канонічна, сітьова, кі-
бернетична, ієрархічна тощо [40, с. 6—13]. 

4. Фактори виробництва та їхні властивості (однорідність, по-
дільність, замінність, мобільність тощо) [1, с. 2
51—56], [15, Т. 2, с. 11—19]. 

5. Різноманітні теорії прибутку та їхня економічна
41, 116, 117, 363, 388, 424 та ін.], [11, с. 449—455], [12, с. 259—
263], [15, Т. 2, с. 203—210]. 

6. Історичний екскурс в теорію
40—47], [15, Т. 1, с. 462—468]. 

7. Генезис теорії граничної продуктивності змінного фактора 
виробництва [1, с. 395—419]

8. Грошовий граничний продукт як функція попиту на змін-
ний ресурс [7, с. 213—226], [2
304—307], [38, Т. 2, с. 23, 34]. 

9. Оптимальний рівень залучення змінного фактора: 
фактори впливу, моделювання [3, с. 205—223], [4], [5, с. 67—70], 
[11, с. 303—308], [12, с. 487—508]. 

10. Виробнича функція Коб
форми подання, інтерпретація [13, с. 108—117], [46, с. 29, 30]. 

11. Виробнича функція Леонтьєва: економічна характеристика, 
форми подання [13, с. 127—143], [46, 

12. Джерела економії та витрат, обумовлені зростанням масш-
табів виробництва [5, с. 107—109], [15, Т. 1, с. 476—486], [4
[54, гл. 4].  

13. Перехідні процеси у виробництві: сутніст
управління [35], [49, с. 190—193]. 

14. Нейтральний та ненейтральний технічний прогрес, його ві-
дображення
дом, Р. Солоу [41, с. 180—196]. 

15. Відображення автономного те
чих функціях В. Леонтьєва, К. Гуттенберга [13, с. 215—224]. 

 
 

2. Тематика есе 

 
1.

сторію, метаморф
с. 312], [4, с. 69—
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—490], 

ого фактора? [5, с. 55—64], [26, с. 305—334], [31, с. 

11—230], [32, с. 353, 665—668]. 

 в 

свіду, «сотої мавпи». Які, на 

галузі, країни, планети 

ації по-

датних науковців,  
які зробили творчий внесок  

у теорію виробництва та витрат 

1. А. Р. Тюрго (1 1850), Дж. Б. 
Кларк (1847—193 одуктивності 
змінного фактора виробництва. 

2. Концепція витрат відкинутих можливостей у світовій ду-
мці. Визначте неявні витрати навчання у КНЕУ для Вас, Ва-
ших батьків [1, с. 35], [2, с. 314—320], [15, Т. 1, с. 487
[36, гл. 1]. 

3. Знання та інформація як стратегічні виробничі фактори ХХІ 
ст. Чи підлягають вони дії закону спадної граничної продуктив-
ності змінн
109—141, 198—218]. 

4. Знання: поняття та класифікація. Якими знаннями, на Ваш 
погляд, Ви володієте як студент ІІІ курсу? [26, с. 305—334], [31, 
с. 187—197, 198—209, 2

5. Концепція Х-ефективності (Х-неефективності) Харві Лейбе-
нстайна та її головні компоненти. Чи проявляється, на Ваш по-
гляд, Х-ефективність (Х-неефективність) у процесі навчання
КНЕУ? Якщо так, то які складові Х-фактора? [2, с. 302—307], [5, 
с. 145—147], [48, с. 477—506], [60].  

6. Логічний парадокс спадного ефекту масштабу виробництва 
[5, с. 145], [15, с. 508, 509], [51, с. 276].  

7. Концепція ефектів навчання, до
Ваш погляд, з цих ефектів найчастіше проявляються у житті Ва-
шої студентської групи, підприємства, 
Земля? [36, с. 214—250], [39, с. 122, 123], [41, с. 77—85]. 

8. Масове виробництво на замовлення, бутікове виробництво: за-
гальне та особливе [25, с. 68—93], [29], [31, с. 261—271], [40, с. 15]. 

9. Роль інформаційних технологій у процесах інтегр
стачальників і споживачів у систему «витрати — випуск» [30], 
[31, с. 148—157], [47], [55]. 

10. CALS-технології — безупинна інформаційна підтримка 
життєвого циклу продукту [30], [47], [55]. 

 
 

2. Вибраний перелік прізвищ ви

 
727—1781), І. Н. Тюнен (1783—

8) — фундатори теорії граничної пр

2. Р. Аркрайт (1732—1792) — перший емпірик у застосуванні 
системного підходу до управління виробництвом. 
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як діяльності, 

р ідеї визначення цін-
риро-

ації виробництва. 

 масового потокового вироб-

 японської промислової системи. 

. 

омислової культури. 

ський (1866—1941) — 

ничих закономірностей. 

 «за розвиток методу «витрати 

я та пояснення значення вартості угод і прав 

3. Ж. Б. Сей (1767—1832) — автор теорії трьох факторів ви-
робництва і широкого трактування виробництва 
спрямованої на задоволення людських потреб. 

4. Т. Мальтус (1766—1834) — автор принципу обмеженості 
ресурсів і «закону про народонаселення».  

5. А. Файоль (1841—1925) — автор теорії менеджменту. 
6. Н. А. Огронович (1852—1903) — авто

ності праці, основного капіталу, оборотного капіталу, сил п
ди за допомогою виробничої функції. 

7. Г. Емерсон (1853—1931) — автор 12 принципів продуктив-
ності. 

8. Ф. Тейлор (1856—1915) — засновник наукового підходу до 
організ

9. Г. Форд-старший (1863—1947) — організатор першого в 
історії промислового суспільства
ництва. 

10. Родина Тойода (з 1867 р. й дотепер) — засновники та куль-
тиватори

11. В. К. Дмитрієв (1868—1913) — автор системи рівнянь, що 
стала основою моделі «витрати — випуск»

12. О. О. Богданов (1873—1928) — автор концепції організа-
ційного управління. 

13. І. Уено (1883—1957) — фундатор наукових підвалин ефек-
тивності японської пр

14. О. К. Гастев (1882—1941), П. М. Керженцев (1881—1940), 
О. Ф. Розмирович (1886—1953), Й. А. Єрман
яскраві представники радянської школи наукової організації вироб-
ництва. 

15. П. Х. Дуглас (1892—1976) — видатний дослідник теорети-
ко-вироб

16. В. Леонтьєв (1906—1999) — лауреат Премії пам’яті Аль-
фреда Нобеля з економіки (1973)
— випуск» та його використання при розв’язанні важливих еко-
номічних проблем». 

17. Р. Коуз (р. н. 1910) — лауреат Премії пам’яті Альфреда Нобе-
ля (1999) «за відкритт
власності для інституційної структури та функціонування економіки». 

18. В. Канторович (1911—1986) — лауреат Премії пам’яті 
Альфреда Нобеля (1975, спільно з Т. Купмансом) «за внесок в те-
орію оптимального розподілу ресурсів». 
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19. Дж. Стиглер (1911—1991) — лауреат Премії пам’яті Аль-
фреда Нобеля (1982) «за новаторські дослідження промислових 
структур». 

20. М. Алле (р. н. 1911) — лауреат Премії пам’яті Альфреда 
Нобеля (1988) «за новаторський вклад в теорію ринку та ефектив-
ного використання ресурсів». 

21. П. Самуельсон (р. н. 1915) — лауреат Премії пам’яті Аль-
фреда Нобеля (1970) «за розвиток статичної та динамічної еко-
номічної теорії та внесок у підвищення загального рівня аналізу в 
економічний науці». 

22. Дж. Вудворт (1916—1971) — видатний дослідник видів 
технологій та типів виробництва. 

23. Г. Саймон (р. н. 1916) — лауреат Премії пам’яті Альфреда 
Нобеля (1978) «за новаторські дослідження процесу прийняття 
рішень в економічних організаціях». 

24. К. Д. Ерроу (р. н. 1921) — лауреат Премії пам’яті Альфре-
да Нобеля (1972, спільно з Дж. Хиксом) «за новаторський вклад в 
загальну теорію рівноваги та теорію добробуту». 

25. Х. Лейбенстайн (р. н. 1922) — автор теорії Х-ефективності 
та нового напряму в мікроекономічному аналізі. 

26. Р. Солоу (р. н. 1924) — Лауреат Премії пам’яті Альф-
реда Нобеля (1987) «за внесок в теорію економічного зро-
стання». 

27. Е. Тоффлер (р. н. 1928) — автор праць, в яких продемонс-
тровано результати процесу технологічних змін. 

28. Г. Беккер (р. н. 1930) — Лауреат Премії пам’яті Альфреда 
Нобеля (1992) «за розширення області застосування мікроеконо-
мічного аналізу до широкого кола проблем людської поведінки 
та взаємодії». 

29. М. Хаммер (р. н. 1948) і Дж. Чампі — засновники концеп-
ції реінжинірингу бізнес-процесів. 

30. Е. Голдрат (н. в.) — автор концепції синхронного вироб-
ництва та теорії обмежень. 

3. Індивідуальні аналітично-розрахункові 

ситуаційні завдання 

Завдання 1. У наведеній нижче таблиці подані дані, що відо-
бражують зміну технічної результативності виробництва за зада-
ного обсягу постійних факторів. 
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Затрати праці, годин за пе-
ріод  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Гранична продуктивність, 
тис. од. за годину 11 16 13 10 8 5 2 0 – 1 – 2 

 

1. Розрахуйте величини сукупного та середнього продуктів 
праці. 

2. Побудуйте криві сукупного, середнього, граничного про-
дукту і визначте основні фази виробництва; прокоментуйте пове-
дінку виробника на кожній фазі виробництва. 

3. Розрахуйте коефіцієнт еластичності виробництва за 
змінним фактором на всіх інтервалах; проаналізуйте резуль-
тати.  

4. Яку максимальну кількість робітників, на Вашу думку, вар-
то залучити у виробничий процес? Відповідь обґрунтуйте.  

 
Завдання 2. Технологічно ефективні варіанти виробництва то-

вару наведено у таблиці: 
 

Витрати праці, од./період Витрати капіталу, 
од./період 1 2 3 4 5 6 

1 80 113 138 160 179 196 

2 113 160 196 226 253 277 

3 138 196 240 277 310 339 

4 160 226 277 320 358 392 

5 179 253 310 358 400 438 

6 196 277 339 392 438 480 
 

На підставі даних таблиці виконайте такі завдання: 
1. Розрахуйте величини середнього та граничного продуктів 

праці, середнього продукту капіталу за умови, що для фірми ка-
пітал є фіксованим ресурсом і дорівнює 2 од. 

2. Визначте величину еластичності випуску за працею у разі 
зміни обсягу випуску з 113 од./період до 160 од./період; 160 
од./період до 196 од./період. 
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3. Визначте величину еластичності випуску за капіталом у разі 
зміни обсягу випуску зі 160 од./період до 226 од./період за умови, 
що витрати праці фіксовані на рівні 4 од. Прокоментуйте результати. 

4. Якщо на ринку ціни на працю та капітал становлять відповід-
но 10 грош. од. та 5 грош. од., то які з можливих технологій будуть 
економічно вигідними для обсягу випуску Q1 = 196 од./період? 

 
Завдання 3. У наведеній нижче таблиці подані дані, що відо-

бражують зміну технічної результативності виробництва за зада-
ного обсягу капіталу. 

 

Затрати праці, 
осіб/період 

Обсяг випуску про-
дукції, тис. 
од./період 

Середня продуктив-
ність праці, тис. 

од./осіб 

Гранична продукти-
вність праці, тис. 

од./ осіб 

1  25  

2 70   

3   35 

4   11 

5 125   

6  22  

7   1 

1. Заповніть порожні клітинки в таблиці.  
2. Побудуйте криві сукупного, середнього, граничного продук-

ту і визначте основні фази виробництва. Прокоментуйте поведін-
ку виробника на кожній фазі виробництва.  

3. Розрахуйте коефіцієнт еластичності виробництва за змін-
ним фактором на всіх інтервалах. Проаналізуйте результати.  

 

Завдання 4. Виробнича функція має вигляд Q = 8L0,5К, де Q — 
обсяг випуску продукції за період; L — витрати праці за період; 
К — витрати капіталу за період. 

1. Визначте функції середньої та граничної віддачі праці, елас-
тичність виробництва за працею. 

2. Розрахуйте величини сукупного, середнього та граничного 
продукту капіталу в інтервалі зміни витрат капіталу від 1 
од./період до 10 од./період за умови, що витрати праці становлять 
9 од. Побудуйте криві. 

3. Розрахуйте коефіцієнт еластичності випуску за капіталом на 
всіх інтервалах. Результати прокоментуйте.  

 



Завдання 5. На підставі наведеного графіка дайте відповідь на 
такі питання: 
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Q = 45

20
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1. Яка величина коефіцієнта еластичності виробництва за 

капіталом за зміни обсягу виробництва з 45 од./період до 90 
од./період? 

2. Яка величина коефіцієнта еластичності масштабу за зміни 
обсягу виробництва з 45 од./період до 135 од./період? 

3. Яка величина MRTS праці капіталом для обсягу виробницт-
ва Q = 90 од./період у разі збільшення використання капіталу з 15 
од./період до 20 од./період? 

 
Завдання 6. Виробнича функція має вигляд Q = L0,7К 0,3, де Q 

— обсяг випуску продукції за період; L — витрати праці за пері-
од; К — витрати капіталу за період. 

1. Визначте функції середньої, граничної віддачі праці. 
2. Розрахуйте значення коефіцієнта еластичності виробництва 

за працею; результати прокоментуйте. 
3. Чи відповідає наведена виробнича функція закону спадної 

віддачі змінного фактора?  
4. Визначте граничну норму технологічного заміщення пра-

цею капіталу за умови використання 6 од. капіталу за період та 7 
од. праці за період. 

 
Завдання 7. Технологічно ефективні варіанти виробництва то-

вару подано у вигляді таблиці: 
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Витрати праці, од./період Витрати капіталу, 
од./період 

1 2 3 4 5 6 

1 40 56 69 80 90 98 

2 56 80 98 113 126 138 

3 69 98 120 138 155 169 

4 80 113 138 160 179 196 

5 90 126 155 179 200 219 

6 98 138 169 196 219 240 

 
На підставі даних таблиці виконайте такі завдання: 
1. Побудуйте ізокванти для обсягів виробництва Q1 = 98 од./пе-

ріод і Q2 = 138 од./період. 
2. Розрахуйте граничну норму технологічного заміщення капі-

талом праці для обсягу виробництва Q1 = 138 од./період у разі 
збільшення використання капіталу з 2 од. до 3 од., з 3 од. до 4 од., 
з 4 од. до 6 од. Прокоментуйте результати. 

3. Розрахуйте граничну норму технічного заміщення працею 
капіталу для обсягу виробництва Q2 = 98 од./період у разі збіль-
шення використання праці з 1 од. до 2 од., з 2 од. до 3 од., з 3 од. 
до 6 од. Прокоментуйте. 

4. Розрахуйте коефіцієнт еластичності випуску за масштабом у 
разі збільшення обсягу випуску з 80 од./період до 120 од./період. 

5. Визначте, яку віддачу від зміни масштабів виробництва ві-
дображує задана виробнича функція. 

 
Завдання 8. Троє працівників обслуговують один екскаватор і 

викопують дві ями за одну годину. Комбінація витрат праці та 
витрат капіталу (3 до 1) є оптимальною. Підраховано, що необ-
хідний обсяг роботи буде виконаний за умови використання 17 
год робочого часу та 6 год роботи екскаватора. Визначте: 

1. Який обсяг робіт буде виконано? 
2. В яких межах можна змінити кількість робочих годин, щоб 

забезпечити такий самий кінцевий результат? 
3. В яких межах можна змінити кількість годин роботи екска-

ватора, щоб забезпечити такий самий кінцевий результат? 
 



Завдання 9. Для деякого виробництва витрати дорівнюють 20 
грош. од., ціна праці становить 4 грош. од., ціна капіталу — 8 
грош. од. 

1. Знайдіть коефіцієнт нахилу ізокости до осі ОУ. 
2. Визначте, як зміниться величина коефіцієнта нахилу ізокос-

ти за умови збільшення ціни на працю та капітал на 15 %. 
3. На скільки відсотків зміниться максимальний обсяг праці, що є 

доступним для виробника, у разі збільшення ціни на працю на 25 %? 
 
Завдання 10. Виробнича функція фірми задається формулою 

LKQ 10 , де Q — обсяг випуску продукції за період; L — ви-
трати праці за період; К — витрати капіталу за період. Ціна оди-
ниці праці становить 10 грош. од., ціна капіталу — 40 грош. од. 
Витрати на виробництво становлять 160 грош. од.  

1. Визначте функції граничної продуктивності праці та капіталу. 
2. Знайдіть рівняння ізокости. 
3. Розрахуйте оптимальний рівень використання факторів і 

максимально можливий обсяг виробництва. 
 
Завдання 11. Виробнича функція фірми має вигляд Q = L0,8K 0,2, 

де Q — обсяг випуску продукції за період; L — витрати праці за 
період; К — витрати капіталу за період. Витрати виробництва 
становлять 30 грош. од., ціна праці — 4 грош. од., ціна капіталу — 
5 грош. од. 

1. Визначте функції граничної продуктивності праці та капіталу. 
2. Розрахуйте граничну норму технологічного заміщення пра-

цею капіталу. 
3. Обґрунтуйте раціональний обсяг залучення факторів. 
 
Завдання 12. Виробнича функція фірми має вигляд Q = 4L0,5K 0,5, 

де Q — обсяг випуску продукції за період; L — витрати праці за пе-
ріод; К — витрати капіталу за період. Фірма виготовляє 8 од. про-
дукції. Ціна праці — 2 грош. од., ціна капіталу — 8 грош. од. 

1. Визначте функції граничної продуктивності праці та капіталу. 
2. Розрахуйте оптимальний рівень використання факторів. 
3. Визначте величину витрат, необхідних для виробництва 8 

од. продукції. 
 
Завдання 13. Виробнича функція фірми має вигляд Q = LK, де 

Q — обсяг випуску продукції за період; L — витрати праці за пе-
ріод; К — витрати капіталу за період. Фірма виготовляє 4 од. 
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продукції. Ставка заробітної плати — 8 грош. од., ціна капіталу 
— 2 грош. од. за годину. 

1. Визначте функції граничної продуктивності факторів. 
2. Розрахуйте оптимальний рівень використання факторів. 
3. Визначте величину витрат, необхідних для виробництва 4 

од. продукції. 
4. З’ясуйте, як зміняться витрати фірми у разі збільшення ви-

пуску продукції до 16 од.? 
 
Завдання 14. Проаналізуйте ситуацію, подану нижче у графіч-

ній формі: 

К

L

Q2 = 50

Q1 = 40

20100

60

30

 
1. Яке значення набирає коефіцієнт еластичності масштабу у 

разі зміни обсягів виробництва з 40 од./період до 50 од./період?  
2. Яка величина витрат необхідна для виробництва 40 од. про-

дукції за умови, що ціна праці дорівнює 15 грош. од.? 
3. Визначте середні постійні витрати для виробництва 40 од. 

продукції за період. 
4. Який характер віддачі від масштабу виробництва?  
 

Завдання 15. Виробнича функція фірми має вигляд Q = 40 +  
+ 6х2 – х3, де Q — обсяг випуску продукції за період; х — ви-

трати змінного фактора за період.  
1. Розрахуйте величини граничної та середньої віддачі змінно-

го фактора в діапазоні зміни від 1 од./період до 7 од./період. 
2. За умови, що фірма кожну одиницю продукції може прода-

ти за ціною 2 грош. од., визначте величини середнього та гранич-
ного факторного доходу. Побудуйте відповідні криві. 

3. На графіку покажіть криву попиту фірми на змінний ресурс. 
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Завдання 16. Виробнича функція задана рівнянням  
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2

4

1
2 xxQ  , 

де х — обсяг змінного фактора виробництва за період; Q — обсяг 
продукції, що випускається за період.  

1. Визначте функцію граничної та середньої віддачі змінного 
фактора. 

2. За умови, що кожну одиницю продукції можна продати за 
ціною 10 грн, розрахуйте величини граничного факторного витор-
гу в діапазоні зміни обсягів змінного фактора від 1 од./період до 
5 од./період. 

3. Визначте оптимальний рівень залучення змінного фактора, 
якщо кожну одиницю змінного фактора можна придбати за ці-
ною 5 грн.  

 

Завдання 17. Фірма є досконалим конкурентом на ринках 
продукції та факторів. Ціна продукції дорівнює 30 грош. од., ціна 
змінного фактора — 24 грош. од. Залежність обсягу випуску від 
кількості одиниць змінного фактора наведено в таблиці. 

Витрати змінного фак-
тора, год/період 10 20 30 40 50 60 70 80 

Обсяг випуску продук-
ції, од. 42 82 118 148 170 182 190 192 

1. Розрахуйте граничну продуктивність змінного фактора. 
2. Визначте оптимальний рівень залучення змінного фактора. 
3. Проілюструйте розв’язання задачі графічно. 
 
Завдання 18. Технологія виробництва описується функцією 

3

2

5,0 LQ  , де Q — обсяг випуску продукції за період; L — витра-
ти праці за період. Ціна праці становить 15 грош. од., ціна продук-
ції — 90 грош. од.  

1. Знайдіть оптимальний рівень залучення змінного фактора, 
враховуючи, що фірма є конкурентною на ринках продукції та 
праці. 

2. Розрахуйте обсяг випуску продукції у разі використання 
оптимального рівня змінного фактора. 

3. Визначте величину маржинального прибутку, яку отримує 
виробник за цих умов. 
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Завдання 19. Технологічно ефективні варіанти виробництва 

товару подано у вигляді таблиці: 
 

Витрати праці, людино-год/період Витрати капіталу, 
маш.-год/період 10 20 30 40 50 60 

10 20 35 47 56 64 67 

20 35 50 62 71 77 80 

30 47 62 74 83 89 92 

40 56 71 83 92 98 101 

50 64 77 89 98 104 107 

60 67 80 92 101 107 110 

 
1. За умови, що для фірми капітал є фіксованим ресурсом і до-

рівнює 40 маш.-год/період, виконайте такі завдання:  
1) Розрахуйте величини середнього та граничного продуктів 

праці. 
2) Визначте величину еластичності випуску за працею у разі 

зміни обсягу випуску з 92 од./період до 98 од./період. 
3) Фірма купує ресурси та продає продукцію на ринках доскона-

лої конкуренції, на яких встановлено ціни на продукцію на рівні 20 
грош. од., на працю — на рівні 6 грош. од. Визначте оптимальний 
рівень залучення праці та величину маржинального прибутку. 

2. За умови, що підприємство розглядає питання доцільності 
зменшення використання капіталу з 40 маш.-год за період до 30 
маш.-год за період, дайте відповіді на такі питання:  

1) Які з можливих технологій будуть економічно вигідними 
для обсягу випуску Q = 92 од./період, якщо на ринку ціни на ка-
пітал та працю становлять відповідно 8 грош. од. і 6 грош. од.? 

2) Чи доцільно змінювати структуру використання виробни-
чих факторів, якщо ціна на працю зменшиться до 3 грош. од.? 

3) Розрахуйте граничну норму технологічного заміщення пра-
цею капіталу для обсягу виробництва Q = 92 од./період у разі 
зменшення використання капіталу з 40 маш.-год/період до 30 
маш.-год/період. Прокоментуйте результати. 

 

Завдання 20. Фірма є досконалим конкурентом на ринку 
факторів виробництва і монополістом на ринку продукції. Ціна 



змінного фактора дорівнює 60 грош. од. Залежність обсягу ви-
пуску від кількості одиниць змінного фактора наведено в таб-
лиці. 

 

Витрати змінного фак-
тора, осіб/період 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Випуск продукції, од. 100 130 159 186 210 230 245 254 256 

Сукупний дохід, тис. 
грош. од. 180 189 197 204 210 215 219 222 224 

 
1. Розрахуйте величини граничного продукту змінного ресур-

су, граничного виторгу, граничного факторного виторгу. 
2. Визначте обсяг попиту фірми на змінний фактор. 
3. Проілюструйте розв’язання задачі графічно. 
 

Завдання 21. Виробнича функція фірми має вигляд Q = 0,5LK, 
де Q — обсяг випуску продукції за період; L — витрати праці за 
період; К — витрати капіталу за період. Ціна праці становить 4 
грош. од., ціна капіталу — 2 грош. од. 

1. Визначте точки, в яких лінія оптимального зростання випу-
ску перетинає ізокванти фірми для рівня випуску 1 од./період та 
4 од./період. 

2. Розв’язання задачі проілюструйте графічно. 
Завдання 22. На наведеному нижче рисунку показано карту 

ізокост-ізоквант гіпотетичного підприємства.  
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Використовуючи наведену діаграму, дайте відповідь на такі 
питання: 

1. Яка гранична норма технічного заміщення в точці А? 
2. Якщо в точці В РК = 6 грош. од. і РL = 4 грош. од. і фірма, 

що знаходиться у такому становищі, використовує 50 од. капіта-
лу та 30 од. праці, то чому дорівнює величина середніх витрат 
виробництва 100 од. продукції? 

3. Чи відображує точка С комбінацію факторів виробництва, 
яка використовується для визначення довгострокових середніх 
витрат у разі встановлення ціни на 80 од. продукції? Чому «так» 
або чому «ні»? 

4. Поясніть, як мали б змінюватися ціни на ресурси, щоб точка 
С відповідала такій комбінації цих ресурсів, за якої витрати в дов-
гостроковій перспективі були б мінімальними? 

 
Завдання 23. У таблиці наведено дані, що відображують зміну 

витрат виробництва за заданого обсягу капіталу. 

Обсяг ви-
пуску про-
дукції, од. 

Сукупні 
витрати, 
тис. грн 

Змінні 
витрати, 
тис. грн 

Середні 
сукупні 
витрати, 
тис. грн 

Граничні 
витрати, 
тис. грн 

Середні 
змінні 
витрати, 
тис. грн 

Середні 
постійні 
витрати, 
тис. грн 

1  50    50 

2     40  

3   55    

4 250      

5     62  

Закінчення табл. 

Обсяг ви-
пуску про-
дукції, од. 

Сукупні 
витрати, 
тис. грн 

Змінні 
витрати, 
тис. грн 

Середні 
сукупні 
витрати, 
тис. грн 

Граничні 
витрати, 
тис. грн 

Середні 
змінні 
витрати, 
тис. грн 

Середні 
постійні 
витрати, 
тис. грн 

6  450     

7    150   

8 850      

9   120    

 
1. Заповніть порожні клітинки в таблиці.  



2. Побудуйте криві середніх сукупних, середніх змінних і гра-
ничних витрат. Визначте основні фази зміни витрат. Прокомен-
туйте поведінку виробника на кожній фазі.  

3. Розрахуйте коефіцієнт еластичності витрат за обсягом про-
дукції на всіх інтервалах. Проаналізуйте результати.  

4. Визначте обсяг випуску продукції, що характеризується мі-
німальним значенням середніх витрат. 

 
Завдання 24. Становище підприємця графічно подано на ри-

сунку.  
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Проаналізуйте та дайте відповідь на такі питання: 
1. Скільки необхідно авансувати підприємцю засобів для ви-

пуску Q = 150 од. /період за умови вибору технології В, ціни пра-
ці PL = 5 грош. од. і ціни капіталу PK = 6 грош. од.? 

2. Як зміниться собівартість одиниці продукції, якщо для ви-
пуску такого самого обсягу підприємець вибере технологію С? 

3. Визначте траєкторію розвитку фірми, ефект від масштабу та 
доцільність збільшення обсягів випуску з Q1 = 100 од./період до 
Q3 = 250 од./період. 

4. Визначте граничну норму технологічного заміщення праці 
капіталом в точці F, якщо підприємець таким чином робить еко-
номічний вибір (технологія рівноваги). 

5. Із чим пов’язано переміщення ізокост ТС1 → ТС2 → ТС3?  
 
Завдання 25. Підприємство функціонує у короткостроковому 

періоді. Для фірми капітал є фіксованим ресурсом і становить 10 
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од. Співвідношення між обсягом праці та випуском продукції на-
ведено у таблиці: 

 
L, год/ місяць 0 2 4 6 8 10 12 

Q, од./ місяць 0 10 40 60 72 80 84 

 
На підставі наведених даних: 
1. Розрахуйте АР, МР і визначте найраціональніший обсяг ви-

робництва продукції за критерієм ефективного використання фак-
торів виробництва. 

2. Визначте АТС, АVС і МС, якщо ціна одиниці праці стано-
вить 40 грош. од., ціна одиниці капіталу — 10 грош. од. Який об-
сяг продукції буде для фірми найбільш ефективним? 

3. За допомогою розрахунків поясність, який обсяг продукції та 
за якою ціною пропонуватиме фірма в умовах досконалої конку-
ренції, якщо ринковий попит характеризується такими даними: 

 
Ціна, грош. од. 2 4 6 8 10 

Обсяг попиту, од./період 80 60 40 20 5 

 
Чи продовжуватиме фірма свою діяльність у довгостроковому 

періоді? 
4. Проілюструйте рішення задачі графічно. 
 
Завдання 26. Функція загальних витрат фірми має вигляд ТС 

= 10 + 5Q + Q2. 
1. Визначте функції постійних, змінних, середніх, граничних 

витрат. Розрахуйте їх значення в діапазоні зміни обсягів від 1 
од./період до 10 од./період і визначте еластичність сукупних ви-
трат. 

2. Побудуйте графіки середніх змінних, середніх постійних, 
граничних витрат і визначте обсяг випуску, що характеризується 
мінімальним значенням середніх витрат.  

 

Завдання 27. Проаналізуйте ситуацію, подану нижче у графіч-
ній формі. 
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1. Визначте середні сукупні витрати виробництва 50 од. про-

дукції. Відомо, що ціна одиниці капіталу становить 4 грош. од., 
праці — 8 грош. од. 

2. Чи відображує точка С оптимальну комбінацію факторів 
для виробництва 100 од. продукції? 

3. Як мають змінитися ціни факторів, аби точка С відповідала 
умовам рівноваги виробника? 

4. Визначте ефект від масштабу та доцільність збільшення об-
сягів виробництва з Q1 = 50 од./період до Q3 = 100 од./період. 

 

Завдання 28. Сукупні витрати фірми на виготовлення 60 од. 
продукції становлять 16 тис. грн, а 80 од. продукції — 20 тис. 
грн. Граничні витрати фірми — величина постійна.  

1. Визначте постійні, граничні витрати виробництва. 
2. Розрахуйте величини змінних, сукупних, середніх змінних, 

середніх сукупних витрат у такому діапазоні зміни випуску про-
дукції: 90, 100, 110, 120, 130, 140. 

Завдання 29. Виробнича функція підприємства має вигляд 
, де Q — обсяг випуску продукції за період; L — ви-

трати праці за період; К — витрати капіталу за період. Викорис-
тання капіталу постійне і становить 4 од., тоді як використання 
праці є змінним фактором виробництва. Ціна одиниці капіталу 
Р

5,05,0 KLQ 

. К = 1 грош. од., праці РL = 1 грош. од
1. Який вид варіації факторів має місце в даному випадку? 
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2. Визначте функцію сукупних (ТС) і граничних (МС) витрат. 
3. Який вигляд має функція попиту на працю, якщо попит на 

ринку продукції заданий у вигляді функції Р = 36 – 2Q і передба-
чається існування досконалої конкуренції на ринку факторів і 
продукції? 

4. Яка ставка заробітної плати та яке використання праці мають 
місце, якщо функція пропозиції праці має вигляд 4 L ? РL

 

Завдання 30. Рисунок, наведений нижче, відображує три аль-
тернативні криві LAC для типової фірми в галузі з досконалою 
конкуренцією з виробництва пшениці. Дайте аргументовану від-
повідь на такі питання:  

LAC3

LAC2

LAC1

20 000 Виробництво
пшениці,
бушелей за рік

50

30

20

0
10 000 14 000

Середні витрати,
грош. од. за бушель

 
1. Для якої з кривих LAC довгострокова рівноважна ціна буде 

найбільшою? 
2. За якого рівня витрат: LAC1 або LAC2 довгостроковий рів-

новажний сукупний дохід фірми буде більшим? 
3. Якщо галузь з виробництва пшениці знаходиться в довго-

строковій рівновазі й крива LAC зміщується від LAC1 до LAC2, 
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чи намагатиметься фірма вступити в цю галузь або вийти з цієї 
галузі? 

4.3. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ 

Приклад 1. Підприємство діє в короткостроковому періоді. 
Для фірми капітал є фіксованим ресурсом і дорівнює 2 маш.-год 
за період. Залежність обсягу випуску від кількості одиниць праці, 
що використовується, описується рівнянням  

Q = 14x – x2. 

1. Визначте функції середньої та граничної продуктивності 
праці.  

2. Розрахуйте значення середньої, граничної продуктивності 
праці та середньої продуктивності капіталу в діапазоні зміни ви-
трат праці від 1 од./період до 8 од./період. 

3. Побудуйте графіки сукупного, середнього та граничного 
продуктів.  

Розв’язання 

1. Знайдемо функції середнього та граничного продуктів праці. 
Середній продукт визначається за формулою  

x
x

xx

x

Q



 14

14 2

AP  , 

граничний продукт  
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2. Розрахуємо значення загального, середнього та граничного 

продуктів праці та середнього продукту капіталу в діапазоні змі-
ни затрат праці від 1 од./період до 8 од./період. Отримані резуль-
тати занесемо в таблицю. 

 

Затрати праці, 
осіб/період 

Обсяг випуску 
продукції, 
од./період 

Середня про-
дуктивність 
праці, од./осіб 

Гранична про-
дуктивність 
праці, од./осіб 

Середня про-
дуктивність 
капіталу, 

од./маш.-год 



1 13 13 13 7,5 

2 24 12 11 12 

3 33 11 9 16,5 

4 40 10 7 20 

5 45 9 5 22,5 

6 48 8 3 24 

7 49 7 2 24,5 

8 48 6 – 1 24 

 
3. Графіки сукупного, середнього та граничного продуктів на-

ведено на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Динаміка сукупного, середнього, граничного продуктів праці 
та середнього продукту капіталу 

Приклад 2. Проаналізуйте ситуацію, подану у графічній формі: 
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1. Визначте величину коефіцієнта еластичності виробництва 

за працею у разі зміни обсягу виробництва з 20 од./період до 30 
од./період за витрат капіталу — 10 од./період. 

2. Визначте величину коефіцієнта еластичності масштабу ви-
робництва. 

3. Визначте граничну норму заміщення працею капіталу для 
обсягу виробництва 30 од./період у разі збільшення використання 
праці з 25 од./період до 40 од./період. 

Розв’язання 

1. Еластичність виробництва за змінним фактором визначимо 
за формулою 
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де Q1, Q2 — обсяги випуску продукції; 
L1, L2 — обсяги залучення змінного ресурсу. 
Підставивши значення, отримаємо: 
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Отже, еластичність виробництва за змінним фактором дорів-
нює 0,6. Це означає, що збільшення використання змінного фак-
тора на 1 % збільшує обсяг виробництва на 0,6 %. 

 
2. Еластичність масштабу визначається за формулою 
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де Q1, Q2 — обсяги випуску продукції; 
m1, m2 — рівень застосування факторів. 
Підставляємо значення: 
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Отже, коефіцієнт еластичності масштабу більше одиниці, що є 
характеристикою зростаючої віддачі від збільшення масштабів 
виробництва. 

 
3. Гранична норма заміщення працею капіталу визначається за 

формулою 
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Результат розрахунку показує, що у разі зменшення витрат 
капіталу з 15 од./період до 10 од./ період 1 од. праці зможе замі-
нити лише 1/3 од. капіталу. 

 
 
Приклад 3. Фірма купує ресурси та продає продукцію на рин-

ку досконалої конкуренції. Виробнича функція фірми має вигляд 
Q = 4х0,5, де Q — обсяг випуску продукції; х — витрати змінного 
ресурсу. Ціна продукції становить 12 грош. од., ціна змінного 
фактора — 8 грош. од. 

1. Визначте оптимальний рівень залучення змінного фактора. 
2. Розрахуйте обсяг випуску продукції у разі залучення опти-

мального рівня змінного фактора. 
3. Визначте величину маржинального прибутку, яку отримує 

виробник за цих умов. 
 



Розв’язання 
 
1. Оптимальний рівень залучення змінного фактора визнача-

ється за формулою  
MRP = MRCx, 

де MRP — граничний факторний дохід, який визначається як до-
буток граничного продукту ресурсу (MPx) та граничного доходу 
від реалізації продукції (MRQ);  

MRCx — граничні факторні витрати; 
Px — ціна змінного ресурсу на ринку. 
За умови, що фірма купує ресурси та продає продукцію на рин-

ках досконалої конкуренції, наведене рівняння може бути транс-
формоване у таке:  

MRP = Px. 

Граничний продукт змінного ресурсу (MPx) дорівнює частко-
вій похідній виробничої функції: 

MPx = 0,5 × 4х– 0,5 = 2х– 0,5. 

Отже, оптимальний рівень залучення змінного фактора стано-
витиме: 

2х– 0,5 × 12 = 8, 

звідси х = 9 од./ період — оптимальна величина залучення змін-
ного ресурсу. 

2. Обсяг випуску продукції у разі залучення у виробничий 
процес 9 од. змінного ресурсу дорівнює  

Q = 4х0,5 = 4 × 3 = 12 (од./період). 

3. Для того щоб розрахувати маржинальний прибуток, із вели-
чини доходу слід відняти витрати на змінний фактор: 

12 × 12 – 9 × 8 = 72 грош. од. 

Отже, у разі залучення 9 од. змінного ресурсу фірма зможе 
отримати найбільшу величину прибутку, яка становитиме 72 
грош. од. 
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Приклад 4. Виробнича функція фірми задається формулою 

 Ціна праці становить 50 грош. од., ціна капіталу — 
100 грош. од. Витрати на виробництво дорівнюють 1000 грош. 
од./період. 



1. Визначте функції граничної продуктивності факторів. 
2. Знайдіть оптимальний рівень залучення факторів. 
3. Визначте, як зміниться обсяг випуску продукції, якщо адмі-

ністрація фірми ухвалить рішення збільшити використання фак-
торів удвічі. 

Розв’язання 

1. Функції граничної продуктивності факторів визначаються 
частковими похідними виробничої функції.  

Гранична продуктивність праці становить 
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.3 4,04,04,04,0   LKLK

6,06,06,06,0 2 LKLK  

56,0 MPL  

Гранична продуктивність капіталу становить 

54,0MPK  . 

2. Для того щоб визначити оптимальний рівень залучення фак-
торів за певного рівня бюджету, необхідно розв’язати систему рі-
внянь: 
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де MPL — гранична продуктивність праці; 
MPK — гранична продуктивність капіталу; 
PL — ціна одиниці праці; 
PK — ціна одиниці капіталу; 
TC — витрати на виробництво. 
Підставивши відповідні значення в систему та зробивши не-

обхідні перетворення, отримаємо  

 

Звідси маємо, що оптимальний рівень залучення факторів ста-
новить 4 од. капіталу та 12 од. праці за період. 

3. Для степеневої виробничої функції еластичність масшта-
бу може бути визначена як сума степеневих параметрів фак-
торів виробництва. Виходячи з того, що для заданої вироб-
ничої функції сума степеневих параметрів дорівнює одиниці 



(0,4 + 0,6 = 1), для неї притаманним є постійний ефект від зро-
стання масштабів виробництва. Отже, збільшення викорис-
тання факторів удвічі приведе до подвоєння обсягів випуску 
продукції. 

 
 
Приклад 5. Функція загальних витрат фірми має такий вигляд:  

ТС = 70 + 24Q + 3Q2. 

1. Визначте функції загальних постійних, загальних змінних 
витрат, середніх сукупних, середніх змінних і граничних витрат. 
Розрахуйте їхні значення в діапазоні зміни обсягів від 1 
од./період до 10 од./період.  

2. Визначте еластичність сукупних витрат за випуском на ін-
тервалі зміни обсягу випуску від 5 од./період до 6 од./період. 

3. Побудуйте графіки середніх змінних, середніх сукупних, 
середніх постійних і граничних витрат. Визначте обсяг випус-
ку, що характеризується мінімальним значенням середніх ви-
трат.  

Розв’язання 

1. Знайдемо функції загальних постійних, загальних змін-
них витрат, середніх сукупних, середніх змінних і граничних 
витрат. 

Постійні витрати не залежать від зміни випуску продукції і 
для даного прикладу дорівнюють 70 грн. 

Змінні витрати визначаються за формулою  
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Розрахуємо значення загальних, середніх і граничних витрат у 

діапазоні зміни обсягів від 1 од./період до 10 од./період. Отрима-
ні результати занесемо в таблицю. 
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0 70 70 0 — — — — 

1 97 70 27 97 27 70 27 

2 130 70 60 65 30 35 33 

3 169 70 99 56,3 33 23,3 39 

4 214 70 144 53,5 36 17,5 45 

5 265 70 195 53 39 14 51 

6 322 70 252 53,7 42 11,7 57 

7 385 70 315 55 45 10 63 

8 454 70 384 56,7 48 8,75 69 

9 529 70 459 58,8 51 7,8 75 

10 610 70 540 61 54 7 81 

 
2. Еластичність сукупних витрат за випуском визначимо за 

формулою 
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Величина коефіцієнта показує, що загальні витрати еластичні 
за випуском і у разі збільшення обсягу випуску на 10 % сукупні 
витрати збільшаться на 10,62 %. 

3. Графіки середніх змінних, середніх сукупних, середніх по-
стійних і граничних витрат наведено на рис 4.2. 

Із графіка і таблиці видно, що мінімальне значення середні за-
гальні витрати мають у разі обсягу випуску 5 од., а отже, з погля-
ду мінімізації витрат саме цей обсяг випуску є оптимальним. 
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— середні сукупні витрати — середні змінні витрати
— середні постійні витрати — граничні витрати

 

Рис. 4.2. Динаміка середніх змінних, середніх сукупних, середніх по-
стійних і граничних витрат 
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  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ   ДО 
ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ   ДОСЛІ-
ДЖЕНЬ ТА ОФОРМЛЕННЯ   ЇХ РЕ-
ЗУЛЬТАТІВ1 

Загальні положення 

Гіпердинамічність сучасного життя висуває перед системою 
освіти нові завдання та нові вимоги. Формування висококваліфі-
кованого фахівця полягає не тільки і не стільки в опануванні ним 
теоретичних знань і набутті практичних навиків за своєю спеціаль-
ністю, скільки у розвитку його здатності до самовдосконалення, 
до творчості. Це є запорукою успішної адаптації людини до змін-
них умов роботи його підприємства, організації, а також її само-
актуалізації протягом всієї власної професійної кар’єри. 

На теперішній час поняття «фахівець дослідницького типу» 
стає все уживанішим. Ключовими рисами та ознаками такого фа-
хівця є: 

— проблемне бачення навколишнього світу, тобто спромож-
ність розпізнавати та діагностувати проблеми вже тоді, коли інші 
їх не в змозі навіть й помітити; 

— системне сприйняття дійсності, тобто цілісне розуміння за-
кономірностей функціонування та розвитку керованого об’єкта; 

— здатність до сприйняття та спроможність до ефективного 
використання поглядів, відмінних від власного; 

— інноваційність і безінерційність мислення, тобто здатність 
до виходу за межі канонічного; 

— швидка психологічна адаптація при переході від розв’я-
зання традиційних завдань до вирішення принципово нових про-
блем тощо. 

Формування креативних рис майбутнього фахівця у вищому 
навчальному закладі забезпечується методикою викладання всіх 
дисциплін. Велику роль у цьому відіграє науково-дослідна робо-
та студентів, здійснювана ними протягом усього періоду навчан-

                 
1 При підготовці цього розділу використано матеріали розділу V видання: Омелья-

ненко Т. В., Задорожна Н. В. Операційний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003. — 236 с. 
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ня. Вона передбачає виконання завдань дослідницького характе-
ру з різних предметів, і зокрема з дисципліни «Мікроекономічна 
теорія виробництва та витрат». 

Основними функціями науково-дослідної роботи студента є: 
— пізнавальна, сутність якої полягає в набутті професійних 

знань за обраною спеціалізацією; 
— навчальна, що створює чітку систему навиків роботи зі 

спеціальною літературою, прищеплює вміння формувати й оброб-
ляти інформаційні масиви, аналізувати та узагальнювати факто-
логічний матеріал; 

— виховна, що формує стратегію і тактику діяльності фахівця, 
виробляє принципи його особистої поведінки в суспільстві; 

— креативна, призначена розвивати в студента творчі здіб-
ності, перспективне мислення, потяг до дослідницької роботи, 
мотивувати науковий та новаторський підхід до вирішення 
проблем. 

Мета науково-дослідної роботи студента — оволодіння куль-
турою наукового дослідження, формування компетенцій та нави-
ків визначення й викладення авторських позицій щодо існуючих 
економічних проблем і можливих шляхів їх розв’язання. 

У процесі досягнення зазначеної мети вирішуються такі за-
вдання: 

— вивчення, поглиблення та узагальнення теоретико-методо 
логічних засад вибраного напряму дослідження; 

— критичний аналіз існуючих підходів до розгляду проблем 
вибраного напряму дослідження; 

— розроблення та обґрунтування власного погляду на проб 
лемне поле; 

— визначення та опрацювання шляхів розв’язання проблеми; 
— підготовка рукопису есе, реферату, доповіді, роботи на 

конкурс студентських наукових робіт і т. ін. з подальшою їх пре-
зентацією. 

Результати, отримані в процесі наукових досліджень за про-
блематикою мікроекономічної теорії, в подальшому можуть бути 
використані студентами під час здійснення науково-дослідних 
робіт за спорідненими напрямами, написання курсових і диплом-
них робіт. 

Виконання науково-дослідної роботи базується на таких за-
садах: 

— добровільність та ініціативність студента у виборі напряму 
наукового дослідження; 

— самостійність виконання наукових досліджень; 
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— інтегрованість досліджень проблематики мікроекономічної 
теорії виробництва та витрат з проблематикою інших дисциплін 
навчального плану; 

— індивідуальність консультування студента викладачами; 
— особиста відповідальність студента за виконання індивіду-

ального плану роботи. 

Характеристика основних етапів  

виконання науково-дослідної роботи (НДР) 
Будь-яке наукове дослідження від творчого задуму до кінце-

вого оформлення наукової праці здійснюється індивідуально. 
Проте можна визначити низку рис, притаманних усім без винятку 
науковим дослідженням. Однією з таких спільних рис є склад ос-
новних етапів виконання НДР. 

У цілому послідовність виконання науково-дослідної роботи 
студентами не відрізняється від загальноприйнятої. Розглянемо 
зміст ключових етапів студентської науково-дослідної роботи: 

 Вибір напряму дослідження 
Напрям дослідження студенти вибирають самостійно, спира-

ючись передусім на програму курсу та на орієнтовну тематику, 
наведену в розділі 4 цього посібника (див. Перелік 1 «Питання 
для поглибленого вивчення, підготовки рефератів, доповідей, ви-
конання наукових досліджень»). Якщо студент має бажання роз-
робляти напрям або тему, не передбачені орієнтовною темати-
кою, він повинен узгодити свій вибір з науковим керівником. У 
процесі вибору напряму дослідження студентам слід керуватися 
такими критеріями: 

— відповідність спрямованості вибраного напряму своїм нау-
ковим і практичним інтересам, досвіду, здобутому у процесі ви-
конання попередніх науково-дослідних робіт, можливостям зби-
рання первинної інформації; 

— узгодженість спрямованості дослідження з можливою те-
мою майбутньої випускної дипломної роботи (для цього студен-
там рекомендується завчасно ознайомитися з тематикою випуск-
них робіт). 

 Добір і вивчення літератури 
На стадії добору літератури студент складає бібліографію, у 

чому йому своїми рекомендаціями надає допомогу науковий ке-
рівник; корисні поради у процесі пошуку літератури можна та-
кож отримати від працівників бібліотеки. Значно прискорює цей 
процес використання алфавітних і систематизованих каталогів 
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літератури, реферативних журналів, бібліографічних довідників, 
комп’ютерних пошукових систем типу «Мета», «Рамблер», «Ян-
декс» та інших джерел і засобів пошуку інформації. 

Поглиблене вивчення визначеної літератури доцільно почина-
ти з розгляду найновіших публікацій, оскільки в них висвітлю-
ються останні досягнення в галузі економічної теорії. Решту лі-
тератури вивчають у порядку, зворотному до хронологічного. 
Можна порекомендувати студентам здійснювати свою роботу 
щодо добору та вивчення літератури таким чином: 

— для того щоб скласти перше уявлення про проблему, слід 
опрацювати відповідні підручники та посібники, що вийшли 
друком за останні роки; 

— для того щоб визначити шляхи вирішення цієї проблеми, 
що вважаються актуальними на теперішній час, слід ознайомити-
ся з публікаціями у журналах відповідного спрямування. 

Далі доцільними будуть пошук та ознайомлення з ґрунтовни-
ми науковими виданнями монографічного характеру і, можливо, 
опрацювання навчально-методичної літератури (підручників, по-
сібників, довідників тощо), виданої ще за часів Радянського Сою-
зу. Не слід боятися залучати інформацію, що міститься у «заста-
рілих» виданнях, оскільки іноді напрацювання вчених, зроблені 
10—20, а то й 30—40 років тому, зберігають свою актуальність і 
тепер. Природно, що в процесі опрацювання цю інформацію слід 
піддавати критичному аналізу на предмет вилучення справді за-
старілих поглядів, однак використання таких джерел при здійс-
ненні НДР є цілком можливим і навіть бажаним. 

Слід дуже зважено поставитися до роботи з перекладними ви-
даннями. На жаль, певна кількість таких джерел, виданих остан-
нім часом, не може похвалитися високою якістю перекладу та 
наукового редагування. Мають місце застосування невідповідних 
термінів, підмінювання понять, спотворення змісту концепцій. 
Використання таких джерел у процесі наукових досліджень є 
можливим, але за умови, що студент вже добре орієнтується в 
проблематиці розроблюваної теми і може самостійно вичленува-
ти з цих видань релевантну інформацію, піддаючи її певному об-
робленню та адаптації. 

Стосовно опрацювання робіт закордонних авторів, виданих 
мовою оригіналу, можна зауважити таке: залучення інформації з 
цих джерел є можливим лише за умови, що студент не тільки доб-
ре володіє відповідною іноземною мовою, а й обізнаний у спеці-
альній термінології і в змозі коректно перекласти й викласти від-
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повідний матеріал досконалою (як з літературного, так і з науко-
вого погляду) українською мовою. 

Усе більшого поширення останнім часом набуває практика за-
лучення інформації з комп’ютерних мереж. Такий шлях добору 
інформації є цілком припустимим, але слід пам’ятати, що вся ця 
інформація має підлягати критичному осмисленню, бажано — з 
перевіркою достовірності наведених даних за друкованими дже-
релами інформації. Адресу електронної сторінки, з якої запози-
чено відомості, обов’язково слід внести до переліку використа-
них першоджерел, що вміщується наприкінці тексту науково-
дослідної студентської роботи. 

Безпосереднє ознайомлення з конкретним літературним дже-
релом розпочинають з перегляду змісту. Розділи, глави та параг-
рафи, що викликали особливу зацікавленість, слід ретельно 
опрацювати. Ця робота має бути спрямована на пошук ідей та 
пропозицій щодо вирішення проблемних питань вибраної теми. 
Особливу увагу при цьому слід приділити виявленню дискусій-
них питань, аналізу протилежних або суперечливих позицій. 

 Уточнення формулювання теми та обґрунтування її ак-
туальності 

На основі вивчення та критичного аналізу спеціальної літера-
тури рекомендується окреслити в описовій та схематичній формі 
проблемне поле дослідження, тобто сукупність проблем, що по-
требують розв’язання. Далі бажано скласти більш детальний пе-
релік проблем, проранжирувавши їх за певними критеріями. З 
огляду на неможливість охопити в рамках одного дослідження 
всі існуючі проблеми, необхідно обґрунтувати вибір саме тієї 
проблеми (або сукупності проблем), що є предметом поглибле-
ного вивчення. Завершити цю роботу слід визначенням актуаль-
ності теми науково-дослідної роботи, формулюванням мети до-
слідження та його основних завдань, конкретизацією об’єкта та 
предмета дослідження. 

Обґрунтування актуальності обраної теми — важливий етап 
будь-якого дослідження. Висвітлення актуальності має бути не-
багатослівним. Досить кількома реченнями розкрити головне — 
сутність проблеми, з чого випливе й актуальність теми. При 
цьому слід виходити з того, що проблема завжди виникає тоді, 
коли старе знання вже виявило свою неспроможність, а нове ще 
не набуло розвиненої форми. Отже, проблема — це суперечлива 
ситуація, що потребує свого вирішення. 

Від доведення актуальності вибраної теми логічно перейти до 
формулювання мети дослідження, яку слід конкретизувати ви-
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ходячи з того, що метою будь-якої наукової праці є виявлення 
нових або уточнення відомих раніше, але недостатньо дослідже-
них фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей. 

Наступним кроком є визначення конкретних завдань, що 
мають бути вирішені відповідно до сформульованої мети. Зазви-
чай це робиться у формі перелічення (вивчити ..., описати ..., 
встановити ..., виявити ... і т. ін.). Формулювання цих завдань не-
обхідно здійснити якомога ретельніше, оскільки опис їх вирі-
шення складатиме зміст розділів роботи; також це важливо й то-
му, що назви таких розділів випливають саме з формулювання 
завдань дослідження. 

Далі формулюються об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт 
дослідження — це процес або явище, що породжують проблем-
ну ситуацію й вибрані для вивчення, а предмет дослідження — 
це те, що міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет досліджен-
ня як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як 
загальне та часткове: в об’єкті дослідження виділяється та його 
частка, яка є предметом дослідження. На нього й спрямовується 
основна увага студента-дослідника, оскільки саме предмет дослі-
дження і визначає тему науково-дослідної роботи. 

 Формулювання методологічних засад дослідження 
На цьому етапі необхідно вибрати та обґрунтувати адекватні до 

сформульованої мети та визначеного предмета методи дослі-
дження. Для цього слід здійснити узагальнення існуючих концеп-
цій, поглиблений аналіз та оцінювання основних методичних під-
ходів до опрацювання проблеми, систематизацію процедур і мето-
дичних прийомів. Під методом дослідження найчастіше розуміють 
сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного 
освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного зав-
дання. Оскільки в науковому дослідженні можна виокремити два 
рівні — емпіричний, на якому відбувається процес нагромадження 
фактів, і теоретичний, на якому здійснюється синтез знань, то всю 
сукупність методів пізнання можна поділити на такі групи: 

— методи емпіричного дослідження (метод спостережень, по-
рівнянь, вимірювань тощо); 

— методи теоретичного дослідження (аксіоматичний, історич-
ний, метод ідеалізації, формалізації тощо); 

— методи, використовувані на емпіричному та теоретичному 
рівнях (метод абстрагування, моделювання, аналізу та синтезу, 
індукції та дедукції). 

Вибір методів дослідження — дуже важливий етап наукової 
праці, оскільки вибрані методи являють собою інструментарій 
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отримання фактичного матеріалу і є необхідною умовою досяг-
нення поставленої в роботі мети. 

 Формулювання робочої гіпотези 
Гіпотеза є формою осмислення фактичного матеріалу, фор-

мою переходу від фактів до закономірностей. У розвитку гіпоте-
зи вирізняють три стадії: 

1) нагромаджування фактичного матеріалу і вироблення на 
його основі припущень; 

2) формування гіпотези, тобто виведення наслідків із зробле-
них припущень; 

3) перевірка отриманих результатів на практиці і уточнення на 
цій основі гіпотези. 

На цьому етапі дослідник має розкрити авторське бачення 
шляхів розв’язання досліджуваної проблеми (що і є робочою гі-
потезою) та показати, як ця гіпотеза перевірятиметься і доводи-
тиметься чи спростовуватиметься. Студент повинен детально ви-
значити етапи перевірки робочої гіпотези, необхідну інформа-
ційну базу та джерела формування інформаційної бази перевірки 
робочої гіпотези. Крім того, для студентів магістерського рівня 
підготовки є обов’язковим (а для всіх інших — бажаним) прове-
дення аналізу еволюції досліджуваної проблеми (з погляду рет-
роспективи, сьогодення, перспективи) та діалектики підходів до 
її вирішення. 

 Дослідження проблеми, оформлення та презентація одер-
жаних наукових результатів 

Фактично, процес дослідження давно вже триває — його роз-
почато вибором напряму досліджень і попереднім опрацюванням 
літератури й продовжено визначенням методології та формулю-
ванням робочої гіпотези. Тепер настає черга збирання та осмис-
лення різноманітних інформаційних даних, піддавши які відповід-
ному опрацюванню, аналізу, узагальненню, можливо — трансфор-
маціям, студент підтверджує або спростовує робочу гіпотезу, фор-
мулює висновки щодо сутності проблеми, розробляє пропозиції 
відносно можливих шляхів, методів, засобів, інструментарію її 
розв’язання, здійснює техніко-економічні розрахунки та добирає 
інші аргументи на користь правильності власного погляду. 

Результати наукового дослідження викладаються у письмовій 
формі, документально оформляються (рекомендації щодо оформ-
лення див. далі), оцінюються та презентуються у вигляді науко-
вих статей, конкурсних робіт, рефератів, доповідей (тез допові-
дей) на семінарах і конференціях. Вони також можуть виступати 
як складові курсових і дипломних робіт. 
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Задля забезпечення чіткості організації проведення науко-
вих досліджень студентом складається календарний план-
графік виконання робіт. Для спрощення процесу розроблення 
такого графіка рекомендується скористатися наведеним у табл. 
5.1 орієнтовним регламентом виконання науково-дослідних 
робіт. 

 

Таблиця 5.1 
ОРІЄНТОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ ВИКОНАННЯ  

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

Найменування 
етапу 

Зміст виконуваних робіт Рекомендовані терміни 
виконання робіт 

Вибір напряму 
дослідження 

Студент 
Ознайомлення з рекомендованою 
тематикою, визначення напряму 
досліджень і вибір конкретної те-
ми. Подання на кафедру письмо-
вої заяви з проханням затвердити 
вибрану тему та призначити нау-
кового керівника 
Завідувач кафедри або викла-
дач, відповідальний за викла-
дання дисципліни  
Призначення наукового керівника 

Протягом перших 
двох тижнів семес-
тру, в якому здійс-
нюється вивчення 
дисципліни 

Складання плану 
роботи та його 
затвердження 
науковим керів-
ником 

Студент 
Ознайомлення з літературними 
джерелами, в яких викладено су-
часні погляди на вибрану для до-
слідження проблему. Складання 
першого варіанта плану роботи, 
подання його науковому керівни-
кові. Обговорення теми, плану, 
послідовності етапів, структури та 
змісту роботи з науковим керів-
ником 
Науковий керівник 
Уточнення, коригування (в разі 
необхідності) й затвердження те-
ми та плану роботи, деталізація 
графіка виконання роботи (при-
значення строків подання окре-
мих розділів роботи, призначення 
терміну закінчення досліджень і 
подання остаточно оформлених 
результатів дослідження) 

Протягом третього 
тижня семестру 

Закінчення табл. 5.1 
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Найменування 
етапу Зміст виконуваних робіт Рекомендовані терміни 

виконання робіт 

Виконання до-
слідження 

Студент 
Добір інформації шляхом роботи з 
різноманітними джерелами. Опра-
цювання та узагальнення зібраної 
інформації. Формулювання власних 
висновків по суті вибраної для до-
слідження проблеми. Визначення та 
обґрунтування шляхів розв’язання 
проблеми. Обговорення на консуль-
таціях з науковим керівником супе-
речливих моментів, що виникли під 
час здійснення аналізу та в процесі 
формулювання висновків. Коригу-
вання, за результатами обговорен-
ня, отриманих результатів 
Науковий керівник 
Надання студентові допомоги 
консультаційного характеру 

Протягом періоду 
з четвертого по во-
сьмий тиждень се-
местру  

Викладення ре-
зультатів дослі-
дження в письмо-
вій формі 

Студент 
Підготовка попереднього варіанта 
тексту, в якому у письмовій формі 
викладено результати, отримані в 
процесі проведення дослідження; 
оформлення тексту відповідно до 
загальноприйнятих вимог; подання 
остаточно відкоригованого варіанта 
тексту науковому керівникові 
Науковий керівник 
Ознайомлення з друкованим варі-
антом тексту, в якому викладено 
результати науково-дослідної ро-
боти студента, прийняття рішення 
щодо можливості їх оприлюднен-
ня, підготовка відзиву на роботу 

Робота має бути по-
дана науковому ке-
рівникові не пізні-
ше як за три тижні 
до початку сесії 

Презентація ре-
зультатів науко-
вого дослідження 

Студент 
Ознайомлення із зауваженнями на-
укового керівника, що містяться у 
відзиві на роботу. Підготовка до 
презентації та публічне представ-
лення результатів науково-дослід-
ної роботи у вигляді виступу на за-
сіданні студентського наукового 
гуртка, доповіді на конференції, за-
хисту курсової роботи, подання ро-
боти на конкурс тощо 

Не пізніше як про-
тягом передостан-
нього тижня семес-
тру (для того щоб 
результати науко-
во-дослідної роботи 
були вчасно врахо-
вані в оцінці поточ-
ної успішності сту-
дента за семестр) 
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У запропонованому регламенті рекомендовані терміни почат-
ку, закінчення або тривалості кожного з етапів виконання НДР (і 
особливо — терміни закінчення останнього етапу) визначено ви-
ходячи з того, що результати науково-дослідної студентської ро-
боти враховуватимуться в сумарній оцінці поточної успішності 
студента з дисципліни за семестр. 

У тому разі, коли наукові дослідження здійснюються студен-
том, який в поточному семестрі не вивчає дисципліну «Мікро-
економічна теорія виробництва та витрат», ним та його науковим 
керівником складається індивідуальний графік роботи, що може 
суттєво відрізнятися від рекомендованого. 

Рекомендації щодо оформлення  
результатів НДР 

 
 Загальні вказівки щодо композиції рукопису та змісту йо-

го окремих частин 
Якщо результати студентського наукового дослідження вті-

люються в курсовій роботі або в роботі, призначеній до участі у 
конкурсі наукових студентських робіт, її зміст, побудова та офор-
млення мають відповідати певним вимогам, а саме: робота му-
сить мати чітку та логічну побудову; її складовими мають бути 
вступ, основна частина та висновки. Якщо результати наукового 
дослідження будуть втілені в рефераті, доповіді або науковій 
статті, складові роботи — вступ, основна частина та висновки — 
виділяються у тексті не назвами (заголовками), а виокремлюють-
ся логічно. 

У вступі стисло характеризується сучасний стан розроблення 
проблеми та питання, що потребують вирішення, обґрунтовується 
актуальність теми, чітко визначаються: 

— мета та завдання дослідження; 
— об’єкт і предмет дослідження; 
— методи дослідження; 
— інформаційна база дослідження. 
В основній частині глибоко та всебічно розкривається сут-

ність обраної теми, її найважливіші питання та проблеми. У пер-
шому розділі основної частини, як правило, окреслюються основ-
ні етапи розвитку наукової думки за обраною проблемою, харак-
теризується рівень опрацювання проблеми у теоретичному та 
практичному аспектах, виокремлюються дискусійні моменти. 
Наступні розділи присвячують вичерпному і повному викладен-
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ню результатів власних досліджень; вони можуть мати теоретич-
ний, аналітичний, діагностичний, пропозиційний характер, що, 
втім, залежить від характеру вибраної теми та напряму дослі-
дження. Розділи основної частини мають бути логічно пов’яза-
ними між собою; сформульовані пропозиції мають базуватися на 
викладених теоретичних положеннях і результатах здійсненого 
аналізу та діагностики. 

У висновках потрібно стисло викласти основні результати 
проведених досліджень і визначити, якою мірою досягнуто мету 
та вирішено завдання дослідження, сформульовані у вступі. 

Мова і стиль наукової роботи мають бути строгими, без ви-
яву емоцій. Для наукового тексту характерними є смислова за-
вершеність, цілісність і зв’язність. Бажано використовування 
конструкції з невизначено-особовими реченнями, наприклад: 
«Вважається за доцільне запропонувати …», а не «Я пропоную 
…». Викладаючи матеріал, слід користуватися загальноприйня-
тою термінологією, приділяючи увагу точності її застосування 
та чіткості формулювань. Скорочення слів у тексті та в ілюст-
раціях, крім використання загальновизнаних абревіатур, не до-
пускається. 

Матеріал має бути викладений у логічній послідовності. Не-
припустимим є перехід до розгляду іншого питання, допоки не 
завершено висвітлення попереднього. Окрема думка, яка переда-
ється кількома реченнями, виділяється короткими чіткими фра-
зами. 

Результати наукового дослідження мають бути слушно оформ-
лені стилістично, граматично та технічно. Рукопис комплектуєть-
ся у такій послідовності: 

1) титульний аркуш; 
2) зміст; 
3) вступ; 
4) основна частина; 
5) висновки; 
6) список літератури; 
7) додатки (у разі необхідності). 
На титульному аркуші зазначаються: назва вищого навчально-

го закладу, тема науково-дослідної роботи, прізвище студента та 
інші ідентифікаційні відомості. Після титульного аркуша вміщу-
ється сторінка змісту, в якому наводяться найменування та номе-
ри початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо 
вони мають заголовки) основної частини, а також вступу, виснов-
ків, додатків, списку використаної літератури. 
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 Загальні вимоги до оформлення рукопису 
Текст рукопису роздруковується на принтері на аркушах біло-

го паперу формату А4 (210 × 297 мм) і розміщується з одного бо-
ку аркуша. Друкують текст, залишаючи береги таких розмірів: 
лівий — не менше 20 мм; правий — не менше 10 мм; верхній — 
не менше 20 мм; нижній — не менше 20 мм. 

У разі використання текстового редактора Word слід заклада-
ти такі параметри: 

— тип шрифту — Times New Roman; 
— розмір шрифту — 14; 
— міжрядковий інтервал — 1,5. 
Шрифт друку має бути чітким з однаковою щільністю тексту, 

стрічка — чорного кольору середньої жирності. Окремі слова, 
формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути 
чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально 
наближуватися до щільності основного зображення. 

Текст основної частини поділяють на розділи, а у разі необ-
хідності — й на підрозділи, пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 
«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДО-
ДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту, заго-
ловки підрозділів — маленькими літерами (крім першої великої) з 
абзацного відступу. Переноси слів у заголовках не дозволяються. 
Крапки наприкінці заголовків не ставляться. Якщо заголовок скла-
дається з двох або більше речень, то їх розділяють крапкою. 

Кожну структурну частину починають з нової сторінки. Не 
допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, пункту, під-
пункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено 
тільки один рядок тексту. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунк-
тів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без 
знака «№». 

Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до 
загальної нумерації сторінок, не проставляючи номера. Наступні 
сторінки нумерують у правому верхньому кутку сторінки без 
крапки в кінці. 

Розділи нумерують по черзі арабськими цифрами; підрозділи 
нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу склада-
ється з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між 
якими ставлять крапку, наприклад: «2.3» (третій підрозділ друго-
го розділу). У кінці номера підрозділу перед його назвою ста-
виться крапка. 



Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пунк-
ту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, 
між якими ставлять крапку; у кінці номера перед назвою також 
має стояти крапка. Підпункти нумерують у межах кожного пунк-
ту за такими самими правилами, що й пункти. 

 Подання таблиць 
Цифровий матеріал, вміщений у текст, як правило, оформля-

ється у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосе-
редньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на на-
ступній сторінці. 

Розміщувати таблиці слід так, щоб їх можна було читати, не 
повертаючи рукопису; якщо це неможливо — так, щоб рукопис 
треба було повернути за стрілкою годинника.  

Звичайно таблиця складається з таких елементів: порядкового 
номера і тематичного заголовка, боковика і заголовків граф (го-
ловки), рядків і граф (основної частини, тобто прографки).  

Загальну форму таблиці наведено на рис. 5.1 

Таблиця (порядковий номер) 
Назва таблиці 

  Заголовки 
граф Головка 

 

    Підзаголовки 
граф 

       
      Рядки 
       
       
 Боковик Графи (колонки)  

Рис. 5.1. Загальна форма таблиці 

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому 
верхньому кутку над заголовком таблиці розміщують напис 
«Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з 
номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ста-
виться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого 
розділу). Якщо в тексті роботи є лише одна таблиця, її нумеру-
ють за загальними правилами.  

Кожна таблиця мусить мати назву, котру розміщують над 
нею. Починають назву з великої літери і друкують симетрично до 
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тексту. Заголовки граф, рядків також потребують лаконічності. 
Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, 
виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються. 

 Заголовки граф пишуть з великої літери, підзаголовки — з 
малої, якщо вони складають одне речення із заголовком. Якщо 
підзаголовки мають самостійне значення, то їх починають з ве-
ликої літери.  

Колонку «№ п/п» у таблицю не включають. У разі необхіднос-
ті нумерації рядків їхні порядкові номери ставлять перед назвою 
заголовків рядків. 

Графи (колонки) таблиці нумерують лише тоді, коли на них є 
посилання у тексті роботи або коли таблиця продовжується на 
наступній сторінці. 

Якщо всі дані, наведені в таблиці, мають однакову одиницю 
вимірювання, її вказують у тематичному заголовку, якщо різні — 
в заголовках колонок або рядків через кому. Позначення одиниць 
вимірювання при цьому має відповідати загальноприйнятим стан-
дартам. 

Числа у таблиці, як правило, мусять мати однакову кількість 
десяткових знаків. Дробові числа наводяться у вигляді десятко-
вого дробу. Нульові ознаки заведено позначати знаком тире «—», 
відсутність даних — трьома крапками «...» або літерами «н. в.» 
(немає відомостей). Якщо наведені у таблиці дані мають будь-які 
особливості (є попередніми, стосуються частини явища, що ви-
вчається, тощо), то на це необхідно вказати у примітках, які роз-
міщують під таблицею. 

Таблицю не слід захаращувати зайвими подробицями, які 
ускладнюють аналіз інформації. Необхідно також уникати утво-
рення клітинок таблиці, що не мають змісту. Коли ж такі клітин-
ки все-таки з’являються, то в них треба проставляти знак «х», 
який означає, що вони не заповнюються. 

У разі перенесення частини таблиці на інший аркуш (сторін-
ку) слово «Таблиця» та її номер вказують лише один раз — пра-
воруч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пи-
шуть «Продовження табл.» із зазначенням номера таблиці, 
наприклад: «Продовження табл. 1.2». 

На всі таблиці роботи в тексті мають бути посилання, при 
цьому слово «таблиця» пишуть скорочено (наприклад, «... у табл. 
1.2»), у повторних посиланнях вживають скорочено слово «ди-
вись» (наприклад: «див. табл. 1.3». Кожна таблиця супроводжу-
ється стислим аналізом і висновками. Повторювати кількісні від-
ношення, наведені у таблиці, в тексті не треба. 
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Викладаючи наукові результати письмово дуже часто викори-
стовують спрощені таблиці-висновки. Висновок, як правило, міс-
тить боковик, крапки та одну чи дві графи (стовпці). Його наво-
дять без заголовка, якщо він є безпосереднім продовженням 
матеріалу і граматично пов’язаний із вступною фразою тексту, 
або із заголовком, якщо він (висновок) має самостійне значення. 
Наведений нижче приклад демонструє ситуацію, коли таблицю-
висновок слід давати без заголовка, оскільки він випливає з текс-
ту, що передує самому висновку: 

 
Індекси концентрації чотирьох найбільших виробників ринку 

продуктів нафтопереробки у 2004 р. становили: 
Переробка нафти ...................................................................... 87,3 
Виробництво бензину .............................................................. 88,7 
Виробництво мазуту ................................................................ 82,5 
 
 Подання ілюстрацій 
У процесі оформлення роботи часто використовують наочні 

ілюстративні матеріали у вигляді схем, діаграм, графіків, фото-
графій, креслень, технічних рисунків, карт тощо. Ілюстрації в ро-
боті слід подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані 
вперше, або на наступній сторінці. Розміщувати рисунки слід так, 
щоб їх можна було читати без повороту рукопису, а якщо це не-
можливо, так, щоб рукопис треба було повернути за стрілкою го-
динника. 

Кожна ілюстрація у роботі мусить мати порядковий номер, 
який складається з двох цифр, розділених крапкою (номер розді-
лу та номер рисунка всередині розділу), тематичну назву, а у разі 
необхідності — ще й пояснення (підрисунковий текст). Для всіх 
ілюстрацій прийнято єдине позначення «Рис.» (рисунок). Номер 
рисунка та його назва розміщуються під рисунком. У разі поси-
лання на ілюстрацію у тексті роботи зазначають її вид (діаграма, 
графік, схема) і номер. За повторного посилання на ілюстрацію 
використовують скорочене слово «дивись» (наприклад, «див. 
рис. 2.1»). На всі ілюстрації в тексті мають бути посилання. 

Найчастіше у наукових дослідженнях економічного спря-
мування застосовуються ілюстрації у вигляді схем, діаграм і 
графіків. 

Схема — це зображення, котре передає, зазвичай — за допо-
могою умовних позначень і без збереження масштабу, основну 
ідею якогось пристрою, споруди або процесу і показує взаємо-
зв’язок їхніх головних елементів.  



Діаграма — один із способів графічного зображення залеж-
ності між величинами. У діаграмах наочно відбивають та аналі-
зують масові дані. Відповідно до форми побудови розрізняють 
діаграми площинні, лінійні та об’ємні. Найчастіше використову-
ють лінійні діаграми, а з площинних діаграм — стовпчикові 
(стрічкові) та секторні. 

Приклад оформлення діаграми наведено на рис. 5.2. 
 

ВАТ «Київхім-
волокно»

2 %

ВАТ 
«Черкаське 
хімволокно»

52 %

СП «Вінісін»
6 %

СП 
«Житомир 
Полсакс»

6 %

ВАТ 
«Чернігівське 
хімволокно»

34 %
 

Рис. 5.2. Секторна діаграма розподілу ринкових часток виробників син-
тетичних ниток у 2004 р. 

Результати оброблення числових даних можна подати у ви-
гляді графіків, тобто умовних зображень величин та їх співвід-
ношень через геометричні фігури, точки та лінії. Осі координат 
графіка креслять суцільними лініями. Стрілок на кінцях коор-
динатних осей не ставлять; умовні позначення і розмірності від-
кладених величин вказують у прийнятих скороченнях. На гра-
фіку слід писати лише умовні літерні позначення, прийняті у 
тексті. Написи, що стосуються кривих і точок, залишають тіль-
ки у тому разі, коли їх небагато і вони є короткими. Багатослівні 
написи замінюють цифрами, розшифровування яких наводять 
під рисунком. 

 Подання формул, приміток, посилань 
Формули та рівняння розташовують безпосередньо після текс-

ту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. 
Рівняння і формули треба відокремлювати від тексту віль-

ними рядками. Вище і нижче кожної формули залишають не 
менше одного вільного рядка. Формули, що наводяться в робо-
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ті, нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер 
формули складається з номера розділу і порядкового номера 
формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери пишуть 
біля правого берега аркуша в одному рядку з відповідною фор-
мулою в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула тре-
тього розділу). Нумерувати варто лише ті формули, на які далі 
у тексті є посилання, інші формули нумерувати не рекоменду-
ється. 

Найбільші, а також довгі й громіздкі формули, котрі у своє-
му складі мають знаки суми, добутку, диференціювання, інтег-
рування, подаються окремими рядками (це стосується і всіх 
нумерованих формул). Невеликі й нескладні формули, що не 
мають самостійного значення, вписують усередині рядків тек-
сту. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба 
подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій 
їх наведено у формулі. Значення кожного символу і числового 
коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення 
починають зі слова «де» без двокрапки. 

 
Приклад 
Індекс Лінда для трьох найбільших фірм визначається за фор-

мулою  
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де k1, k2, k3 — ринкові частки першої, другої та третьої за розмі-
ром фірми. 

 
Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його переносять в 

інший після знаків рівності ( = ), плюс ( + ), мінус ( – ), множення 
( × ), ділення ( : ). 

При написанні роботи може з’явитися потреба у примітках 
до тексту або до таблиць. Примітки містять довідкову або пояс-
нювальну інформацію. Слово «Примітка» друкують з великої лі-
тери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова «Примі-
тка» ставлять крапку і з великої літери в тому ж самому рядку 
подають текст примітки. Якщо на сторінці приміток кілька, то пі-
сля слова «Примітки» ставлять двокрапку. Такі примітки нуме-
рують арабськими цифрами з крапкою. 
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Приклад 
Примітка. ____________________________________________  
Примітки: 
1. ___________________________________________________  
2. ___________________________________________________  
 
На інформацію, запозичену з інших джерел, а також на цита-

ти, наведені у тексті, обов’язково мають бути зроблені поси-
лання. Посилання даються одразу після закінчення цитати у 
квадратних дужках, де зазначається порядковий номер джерела 
у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад: 
«[4, c. 35]»). Допускається наводити посилання у виносках, при 
цьому його оформлення має відповідати бібліографічному опи-
су за переліком посилань із зазначенням номера відповідного 
джерела. 

 
Приклад 
Цитата у тексті: «... у доповіді викладають коментарі (але не 

повторення!) до ілюстративного матеріалу. Це дає змогу на 20—
30 % скоротити її» [3, c. 19]. 

Відповідний опис у переліку посилань: 
3. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття науково-

го ступеня: Методичні поради/ Авт.-упоряд. Л. А. Пономаренко. 
— К.: Редколегія Бюл. Вищ. атестац. коміс. України; Вид-во «То-
лока», 2001. — 81 с. 

Відповідне подання виноски: 
1 [3] Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття науко-

вого ступеня: Методичні поради / Авт.-упоряд. Л. А. Пономарен-
ко. — К.: Редколегія Бюл. Вищ. атестац. коміс. України; Вид-во 
«Толока», 2001. — С. 19. 

 
 Загальні правила цитування 
Для підтвердження власних аргументів посиланням на авто-

ритетне джерело або для критичного аналізу певного друкова-
ного твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точ-
ного відтворювання цитованого тексту, оскільки найменше 
скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладе-
ний автором. 

Текст цитати починається і закінчується лапками й наво-
диться в тій граматичній формі, в якій його подано в джерелі, 
із збереженням особливостей авторського написання. Циту-
вання має бути повним, без довільного скорочення авторсько-



 138 

го тексту і без перекручень думок автора; пропуск слів, ре-
чень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення ав-
торського тексту і позначається трьома крапками. Вони став-
ляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на-
прикінці). 

Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на 
джерело. 

У разі непрямого цитування (переказування, викладення ду-
мок інших авторів своїми словами), що дає значну економію текс-
ту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, корект-
ним щодо оцінювання його результатів, і давати посилання на 
відповідне джерело. 

 Оформлення списку використаних джерел і додатків 
Бібліографічний апарат у науковій праці — це ключ до вико-

ристаних дослідником джерел. Крім того, він певною мірою від-
биває наукову етику та культуру наукової праці. Саме з нього 
можна зробити висновок про ступінь ознайомлення студента з 
наявною літературою з досліджуваної проблеми. Бібліографічний 
апарат складається з бібліографічного списку (списку використа-
них джерел) і бібліографічних посилань, які оформляються від-
повідно до чинних стандартів. 

Список використаних джерел — елемент бібліографічного 
апарату, що містить бібліографічні описи використаних джерел і 
розміщується після висновків. Такий список — одна із суттєвих 
складових наукової роботи, що віддзеркалює самостійну творчу 
працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності прове-
деного дослідження. 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим 
твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків 
повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. 
ін.  

Список використаних джерел повинен мати суцільну нумера-
цію. Найпоширенішим способом групування джерел у списку є їх 
розміщення за абеткою (за першою літерою прізвища автора або 
першого слова заголовка); джерела можна розміщувати й в один 
із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, у хроноло-
гічному порядку. Набір елементів бібліографічного опису джерел 
різних видів (підручник, навчальний посібник, монографія, стаття, 
перекладне видання, статистичний щорічник і т. ін.), спосіб на-
писання кожного елемента, використання розділових знаків тощо 
наведено у табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2 
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ  

В СПИСКУ ДЖЕРЕЛ 

Вид джерела інформації Приклад оформлення 

Монографія: один, два 
або три автори 

Дмитриев В. К. Экономические очерки. — М.: ГУ 
ВШЭ, 2001. — 580 с. 
Авдашева С. Б., Розанова Н. М. Теория организации 
отраслевых рынков. — М.: Магистр, 1998. — 320 с. 
Башнянин Г. І., Копич І. М., Чупик І. О. Мікроеко-
номічні ринкові системи: метрологічні проблеми 
аналізу ефективності функціонування. — Львів: 
ЛКА, 2001. — 182 с.  

Монографія: чотири 
автори 

Статистика підприємництва / П. Г. Вашків, П. І. 
Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач; За ред. П. Г. 
Вашківа, В. П. Сторожука. — К.: Слобожанщина, 
1999. — 600 с. 

Монографія: п’ять і бі-
льше авторів 

Глобалізація і безпека розвитку / О. Г. Білорус, М. 
О. Гончаренко, Д. Г. Лук’яненко та ін.; За ред. О. 
Г. Білоруса. — К.: КНЕУ, 2001. — 733 с.  

Підручник Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікро-
економіки: Підручник. — К.: Знання,1998. — 674 с. 

Навчальний посібник 
Задорожна Н. В. Мікроекономічна теорія вироб-
ництва та витрат: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. 
— 219 с. 

Перекладне видання Фандель Г. Теорія виробництва і витрат: Пер. з 
нім. — К.: ТАКСОН, 2000. — 520 с. 

Багатотомне видання 
Шумпетер Й. А. История экономического анали-
за: Пер. с англ.: В 3-х т. — СПб.: Экон. шк., 2001. 
— Т. 1. — 494 с. 

Оригінальне зарубіжне 
видання 

Waterson M. Economic Theory of Industry. — 
Cambridge Univ. Press, 1987. — 381 p. 

Словник 
Большой экономический словарь: 19 000 терми-
нов / Под ред. А. Н. Азриэляна. — М.: Ин-т новой 
экономики, 1997. — 859 с. 

Статистичний щорічник 
Статистичний щорічник України за 2001 рiк / 
Держ. ком. стат. України / Ред. О. Г. Осауленко. 
— К.: Техніка, 2002. — 644 с. 

Стандарт 

Система розроблення та поставлення продукції на 
виробництво: Основні терміни та визначення: 
ДТСУ 3278—95: Вид. офiц. — К.: Держстандарт 
України, 1996. — 62 с. 

Закінчення табл. 5.2 
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Вид джерела інформації Приклад оформлення 

Стаття 

Розанова Н. М., Ряскова М. В. Исследование ла-
кокрасочной промышленности с использованием 
структурного подхода // Экон. журн. — 2002. — 
№ 1. — С. 45—67. 

Збірка наукових праць Стратегія економічного розвитку України: Зб. наук. 
праць. — Вип. 2(9). — К.: КНЕУ, 2002. — 567 с.  

Тези доповіді 

Задорожна Н. В., Азьмук Л. А. Теорія виробницт-
ва як одна з дисциплін сучасної економічної тео-
рії: проблеми дослідження та викладання // Мате-
ріали Міжнар. наук.-метод. конф. «Еволюція 
екон. розвитку та екон. теорій». — К.: КНЕУ, 
2000. — С. 192—193. 

Автореферат дисертації 
Архієреєв С. І. Трансакційні витрати в умовах рин-
кової трансформації: Автореф. дис ... д-ра екон. наук 
(08.01.01) / Харків. нац. ун-т. — Х., 2002. — 32 с. 

Web-сайт http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/udec.nsf/Documentukr 
 

У процесі оформлення роботи іноді виникає потреба у збага-
ченні її тексту додатками. Додатки, як правило, містять проміж-
ні математичні розрахунки, первинні матеріали, громіздкі табли-
ці та інші матеріали допоміжного характеру. Додатки розмі-
щують після списку літератури у порядку появи посилань на них 
у тексті. Кожен додаток починають з нової сторінки. Їм дають за-
головки, надруковані вгорі малими літерами з першої великої 
симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над за-
головком малими літерами з першої великої друкується слово 
«Додаток ___» і велика літера, що позначає додаток.  

Додатки слід позначати послідовно великими літерами україн-
ської абетки, за винятками літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: 
«Додаток А», «Додаток Б» і т. д. Єдиний додаток позначається як 
додаток А. 

Додатки повинні мати спільну з рештою дипломної роботи 
наскрізну нумерацію сторінок. 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений 
на розділи та підрозділи, пронумеровані у межах кожного додат-
ка: перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і 
крапку, наприклад: «А.2» (другий розділ додатка А). 

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумеру-
ють у межах кожного додатка, наприклад: «Рис. Д.1.2» (другий 
рисунок першого розділу додатка Д). 

Критерії оцінювання результатів НДР 

http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/udec.nsf/Documentukr
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Оцінка наукового здобутку студента передбачає, що результа-
ти виконаної роботи у вигляді рукопису подаються на розгляд 
викладачеві, який здійснював керівництво НДР, або лекторові 
потоку чи викладачеві, відповідальному за дисципліну, або екс-
пертній комісії, до складу якої входять викладачі відповідних ка-
федр університету. Метою такого розгляду є оцінювання загаль-
ного рівня якості виконаної роботи та визначення можливості 
оприлюднення результатів наукових досліджень шляхом надання 
рекомендації: 

— до участі в науковій студентській конференції (універси-
тетській, міжвузівській, міжнародній); 

— до публікації тез доповідей на науковій студентській кон-
ференції; 

— до участі в конкурсі студентських наукових робіт (універ-
ситетському, міжвузівському, міжнародному); 

— до публікації статті у збірнику студентських наукових ро-
біт тощо. 

У процесі оцінювання результатів НДР можуть застосовува-
тися різнопланові критерії та формалізовані оціночні шкали. Орі-
єнтовний перелік критеріїв для оцінки як самої науково-
дослідної роботи, так і рівня презентації її результатів є таким: 

— уміння визначати найсуттєвіші проблемні питання, що по-
требують концептуального вирішення; 

— відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям 
і завданням; 

— обсяг масиву опрацьованої інформації; 
— різноманітність опрацьованих інформаційних джерел; 
— широта й адекватність використаних першоджерел; 
— нестандартні елементи аналізу та діагностики; 
— різноманітність використаних способів зіставлення інфор-

мації; 
— здатність до комбінування та рекомбінування вихідної ін-

формації; 
— глибина опрацювання вихідного матеріалу; 
— глибина опрацювання проблеми; 
— адекватність запропонованих заходів виявленим про-

блемам; 
— наявність чітко визначеної позиції автора; 
— аргументованість, переконливість обґрунтування запропо-

нованих рішень; 
— уміння стисло, послідовно і чітко викласти сутність і ре-

зультати дослідження; 



— розвиненість мови викладення роботи, оригінальність стилю; 
— наявність посилань на джерела, з яких запозичено будь-яку 

інформацію, та дотримання етики цитування; 
— ступінь самостійності у проведенні дослідження; 
— загальне оформлення дослідження; 
— якість підготовки наочного матеріалу; 
— логічність, конкретність і переконливість доповіді; 
— повнота відповідей на запитання; 
— здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, 

погляди; 
— вільне володіння економічною та управлінською терміно-

логією; 
— загальний рівень підготовки студента. 
Слід зазначити, що у процесі розгляду конкретних студент-

ських робіт можуть бути застосовані або всі наведені вище кри-
терії, або лише деякі з них, або якісь інші; конкретний перелік 
оціночних критеріїв і межі коливання значущості кожного з них 
визначає викладач або експертна комісія виходячи зі специфіки 
оцінюваної НДР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142  



 
 

  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО  
  І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
 
 
 
 

Система контролю знань студентів з дисципліни «Мікроеко-
номічна теорія виробництва та витрат» включає в себе поточний 
і підсумковий контроль знань студентів. Зазначені форми конт-
ролю тісно взаємопов’язані й організуються так, щоб стимулюва-
ти ефективну самостійну роботу студентів протягом семестру і 
забезпечити об’єктивне оцінювання їхніх знань. 

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни здійс-
нюється згідно з установленим у КНЕУ порядком за 100-бальною 
шкалою з урахуванням результатів поточного і підсумкового кон-
тролю. При цьому загальна 100-бальна шкала оцінювання знань 
розподіляється так: 

— оцінювання поточної успішності: 40—0 балів; 
— оцінювання результатів іспиту: 60—0 балів. 
—  

Поточний контроль  
та оцінювання знань студентів 

 
Об’єктами поточного контролю знань студента є: 
 систематичність та активність роботи протягом семестру; 
 виконання завдань для самостійного опрацювання; 
 виконання завдань модульного контролю. 
Систематичність і активність роботи студента впро-

довж семестру контролюється й оцінюється за такими видами 
робіт: відвідування семінарських і практичних занять; рівень 
знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних 
заняттях; виконання завдань вхідного та вихідного контролю; ак-
тивність під час обговорення питань, винесених на практичні за-
няття; експрес-тестування тощо. 
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У процесі контролю виконання завдань для самостійного 
опрацювання оцінюванню можуть підлягати: поглиблене ви-
вчення (самостійне опрацювання) тем у цілому чи окремих пи-
тань; виконання домашніх завдань; виконання індивідуальних 
аналітико-розрахункових ситуаційних завдань; виконання інди-
відуальних робіт з елементами наукового дослідження в галузі 
мікроекономічного аналізу; підготовка аналітичних і бібліогра-
фічних оглядів, рефератів, есе тощо.  

Контроль та оцінювання якості виконання модульних за-
вдань. Модульний контроль здійснюється за окремими частина-
ми дисципліни (модулями). Для поточного контролю дисципліна 
«Мікроекономічна теорія виробництва та витрат» поділена на два 
модулі: 

І модуль — Система «витрати — випуск» у короткостроково-
му періоді (теми 1—3); 

ІІ модуль — Система «витрати — випуск» у довгостроковому 
періоді (теми 4—6). 

Модульний контроль здійснюється у вигляді контрольних ро-
біт протягом 45 хв. кожна на практичному занятті, яким завершу-
ється вивчення останньої теми модуля. До складу завдань модуль-
ної контрольної роботи, зважаючи на рівень засвоєння 
студентами програмного матеріалу, а також залежно від ступеня 
підготовленості та активності групи, продемонстрованих на по-
передніх семінарських і практичних заняттях, можуть у різній кі-
лькості та співвідношенні включатися: 

 теоретичні питання нормативного характеру; 
 тестові завдання; 
 графоаналітичні завдання; 
 аналітико-розрахункові завдання;  
 розв’язання ринково-виробничих ситуацій; 
 теоретичні питання проблемного характеру. 
Максимальна сумарна оцінка за виконання протягом семестру 

модульних контрольних робіт не може перевищувати 20 балів із 
тих 40 балів, якими оцінюється вся поточна робота. Повторне ви-
конання модульних контрольних робіт з метою підвищення рівня 
оцінки не дозволяється. Проте якщо студенти, які за результата-
ми модульного контролю отримали незадовільні оцінки, сумлін-
но попрацювали та ліквідували прогалини у засвоєнні матеріалу, 
то вони мають право отримати додатково 5 балів до загальної 
оцінки поточної успішності. 

Критерії оцінювання зазначених видів поточної роботи сту-
дента наведено в табл. 6.1. 
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Таблиця 6.1 
ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

Вид роботи 
Кількість завдань або 
умови отримання ба-

льної оцінки 
Кількість балів 

І. Систематичність та активність 
роботи протягом семестру 

  

1.1. Рівень знань, продемонстрова-
ний у відповідях і виступах на прак-
тичних заняттях 

Середній бал — 3,5 і 
вище за умови двох і 
більше оцінок у се-
местрі 

5 

1.2. Виконання завдань вхідного і 
вихідного контролю знань 

Успішне виконання 
50 % і більше за-
вдань 

5 

1.3. Активність, оригінальність та 
аргументованість виступів і комен-
тарів студента, їх яскравість і зміс-
товність, продемонстровані під час 
обговорення рефератів, есе та диску-
сійних питань 

За умови двох і біль-
ше виступів у се-
местрі 

5 

ІІ. Виконання завдань для само-
стійного опрацювання 

  

2.1. Поглиблене вивчення окремих 
питань, підготовка рефератів, есе, 
виконання завдань з елементами на-
укових досліджень, а також участь у 
конкурсах, олімпіадах, конференці-
ях, які передбачають апробацію твор-
чих напрацювань 

1 завдання 10 (за шка-
лою 10; 5; 0) 

2.2. Виконання індивідуальних ана-
літико-розрахункових завдань 

1 завдання 10 (за шка-
лою 10; 5; 0) 

ІІІ. Виконання завдань модульно-
го контролю 

  

3.1. Перший модульний контроль 10 

3.2. Другий модульний контроль 

Якісне виконання 
всіх завдань роботи 

10 

 

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єк-
тивних причин, студент має право, за дозволом декана, скласти їх 
індивідуально до останнього практичного (семінарського) занят-
тя. Порядок такого контролю визначає викладач. 
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Загальна кількість балів за поточну роботу студента не може 
перевищувати 40 балів. Результати поточного контролю знань 
студентів (числом кратним 5) вносяться до заліково-екзамена-
ційної відомості без переведення їх у 4-бальну шкалу і врахову-
ються при виставленні підсумкового балу. 

Підсумковий контроль  

та підсумкове оцінювання знань 
 

Нормативною формою підсумкового контролю знань студен-
тів з дисципліни «Мікроекономічна теорія виробництва та ви-
трат» є складання письмового іспиту в період екзаменаційної се-
сії, передбаченої навчальним планом. 

Завданнями іспиту є: перевірка розуміння студентом програм-
ного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 
темами курсу; оцінювання здатності студента до творчого вико-
ристання набутих знань для аналізу процесів створення корисності 
в будь-якій сфері людської діяльності. 

Об’єктом підсумкового контролю знань є результати вико-
нання письмових екзаменаційних завдань. Результати іспиту оці-
нюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Якщо сумарна оцінка від-
повідей студента менша 30 балів, він отримує незадовільну 
оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів).  

Структура екзаменаційного завдання. На іспит виносяться 
вузлові питання, типові та комплексні задачі, ситуації, завдання, 
що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати набуті 
знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо. 
Усі білети з дисципліни «Мікроекономічна теорія виробництва та 
витрат» є рівноцінними за складністю й підготовлені таким чи-
ном, щоб стимулювати студентів на надання глибокої та творчої 
відповіді. Екзаменаційні білети, за якими складається іспит, міс-
тять шість завдань, оцінка виконання яких дає змогу визначити 
рівень знань з репродуктивної, аналітико-прикладної, іннова-
ційно-креативної позиції. 

З метою оцінювання рівня знань студента в репродуктивному 
аспекті, тобто з метою з’ясування того, як студент засвоїв і 
спроможний відтворити на папері набуті знання нормативного 
характеру, до складу екзаменаційних завдань включені теоретич-
ні питання нормативного характеру (завдання 1). 
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З метою оцінювання рівня знань, умінь і навиків студента що-
до аналітико-прикладного аспекту, тобто для з’ясування, чи 
набув студент здатностей аналізувати запропонований матеріал і 
робити на базі цього аналізу самостійні висновки, до складу ек-
заменаційного білета включено такі завдання: 

 завдання на виявлення вміння аналізувати ринково-вироб-
ничі ситуації, подані у графічній формі, — 3 запитання до заданої 
графічної ілюстрації (завдання 2); 

 завдання на виявлення вміння аналізувати ринково-ви-
робничі ситуації та обґрунтовувати поведінку виробника — за 
заданими вихідними даними необхідно провести розрахунки 
(завдання 3), проаналізувати ситуацію (завдання 4) та обґрун-
тувати технологічний або економічний вибір виробника (зав-
дання 5). 

З метою оцінювання рівня підготовки студента з інноваційно-
креативного погляду, тобто з позицій аналізу спроможностей 
студента до використання творчого підходу в розгляді дискусій-
них питань і можливостей синтетично використовувати набуті 
знання й продукувати власну, особисту думку щодо сутності за-
пропонованої проблеми та можливих шляхів її розв’язання, до 
складу екзаменаційного білета включено питання відповідного 
характеру (завдання 6). Зразок екзаменаційного білета наведено у 
кінці розділу. 

Для того щоб студенти мали чітке уявлення щодо вимог до 
відповідей, наведемо їх стислу характеристику. 

Основна мета, переслідувана під час перевірки відповідей на 
теоретичні питання нормативного характеру, — визначити 
ступінь знання студентом нормативного матеріалу з конкретного 
питання певної теми, а також оцінити загальний рівень опану-
вання студентом нормативного матеріалу з певної теми або роз-
ділу курсу. Таким чином, основна мета, що її має досягти сту-
дент, відповідаючи на це питання, — продемонструвати загаль-
ний рівень володіння нормативним матеріалом. 

Для оцінювання рівня відповіді використовуються такі кри-
терії: 

— відмінному рівню (10 балів) відповідає: виявлення всебіч-
ного системного і глибокого знання програмного матеріалу; за-
своєння основної і додаткової літератури; чітке володіння поня-
тійним апаратом, методами, методиками та інструментарієм, пе-
редбаченими програмою; уміння використовувати їх для вирі-
шення як типових, так і нетипових ситуацій; 
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— задовільному рівню (5 балів) відповідає: виявлення посеред-
нього знання основного програмного матеріалу; засвоєння інфо-
рмації переважно з лекційного курсу або ж з одного підручника; 
володіння лише окремими методами, методиками та інструмен-
тами, передбаченими програмою; уміння використовувати їх для 
вирішення типових ситуацій, допускаючи певні помилки; 

— незадовільному рівню (0 балів) відповідає: виявлення зна-
чних прогалин у знанні основного програмного матеріалу; фра-
гментарне володіння базовими поняттями, методиками та ін-
струментами, допускаючи при їх використанні принципові 
помилки. 

Графоаналітичне завдання (завдання 2 екзаменаційного бі-
лета) являє собою певну графічну ілюстрацію та сформульовані 
до неї запитання. Від студента вимагається, щоб він, проаналізу-
вавши надану інформацію, дав стислі, змістовні відповіді з по-
ставлених запитань. 

Основна мета, котру має досягти студент, виконуючи це за-
вдання, — продемонструвати свої аналітичні здібності та 
спроможність застосувати набуті знання в типових ситуаціях. 

Для оцінювання рівня відповідей на запитання, що супроводжу-
ють графоаналітичні завдання, використовуються такі критерії: 

 відмінний рівень (10 балів) — у наданих студентом відпові-
дях правильними є від 80 до 100 % усіх відповідей; 

 задовільний рівень (5 балів) — у наданих студентом відпо-
відях правильними є від 50 до 70 % усіх відповідей; 

 незадовільний рівень (0 балів) — у наданих студентом від-
повідях правильними є від 40 до 0 % усіх відповідей. 

Під час виконання аналітико-розрахункового завдання (за-
вдання 3, 4 та 5 екзаменаційного білета) студент повинен проана-
лізувати вихідні умови запропонованої йому ринково-виробничої 
ситуації, здійснити необхідні розрахунки, проаналізувати резуль-
тати та чітко сформулювати відповідь і висновки. 

Основна мета, що ставиться при перевірці, — оцінити рівень 
володіння студентом нормативним матеріалом курсу та здатність 
до його використання в типових практичних ситуаціях, а також 
оцінити рівень умінь та навиків студента здійснювати техніко-
економічні розрахунки з обґрунтування рішень товаровироб-
ника. 

Для оцінювання рівня відповідей письмового розв’язання роз-
рахунково-аналітичних завдань застосовуються такі критерії: 

 відмінному рівню (10 балів) відповідає правильне 
розв’язання задачі з повним викладенням ходу її розв’язку та 
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глибокою обґрунтованістю відповіді за результатами розрахун-
ків; 

 задовільному рівню (5 балів) відповідає: або ж правильне 
розв’язання задачі з неповним викладенням ходу її розв’язку або 
недостатньо глибокою обґрунтованістю відповіді за результатами 
розрахунків, або ж розв’язання задачі, що містить арифметичну 
помилку, але супроводжується правильним викладенням ходу її 
розв’язку; 

 незадовільному рівню (0 балів) відповідає: правильне 
розв’язання задачі з неправильним викладенням міркувань щодо 
ходу її розв’язку. 

Основна мета, що ставиться під час перевірки відповіді на 
проблемне питання (завдання 6 екзаменаційного білета), — оці-
нити рівень самостійності студента у формулюванні власного 
погляду на запропоновану проблему та визначити, чи є здатний 
студент застосовувати інноваційний, творчий підхід для розв’язу-
вання поставленої проблеми. Отже, основна мета, що її має досяг-
ти студент у результаті виконання цього завдання, — продемонс-
трувати свою спроможність самостійно, творчо, можливо з еле-
ментами певної новизни, формулювати власну думку щодо 
проблемного питання. 

Для оцінювання рівня відповіді використовуються такі кри-
терії: 

 відмінному рівню (10 балів) відповідає: виявлення всебічно-
го, системного і глибокого знання програмного матеріалу курсу; 
засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння по-
нятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, пе-
редбаченими програмою; уміння здійснювати аналіз і синтез ба-
зових положень як курсу «Мікроекономічна теорія виробництва 
та витрат», так і всього комплексу економічних дисциплін, що 
вивчалися; виявлення творчих підходів у розумінні та викладі 
матеріалу із сформульованого питання; 

 задовільному рівню (5 балів) відповідає: виявлення посере-
днього знання основного програмного матеріалу; викладення у 
своїй відповіді виключно нормативного матеріалу дисципліни, 
механічно засвоєного з лекційного курсу або ж з підручників 
без будь-яких проявів самостійності щодо його опрацювання; 
відсутність творчого підходу до розуміння та викладення мате-
ріалу; 

 незадовільному рівню (0 балів) відповідає: виявлення не-
спроможності студента до творчого опрацювання запропонованої 
проблеми. 
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Загальна підсумкова оцінка знань з дисципліни складається із 

суми балів за результати поточного контролю знань та за вико-
нання завдань, які виносяться на іспит (за умови, що студент на-
брав 30 балів і більше). Якщо на іспиті студент набрав менше 30 
балів, а отже, отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова 
оцінка включає лише результати поточного контролю. До заліко-
вої екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в ба-
лах поточного контролю та іспиту (загальна підсумкова оцінка), а 
також оцінки за національною шкалою та за Європейською сис-
темою залікових кредитів (ЕСТS). 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну 
та за системою ECTS здійснюється таким чином: 

 
Оцінка за 
шкалою 
ЕСТS 

Оцінка за бальною шкалою, 
що використовується в КНЕУ 

Оцінка за національною шкалою 

А 85—100 5 (відмінно) 

В 80 

С 65—75 
4 (добре) 

D 60 

E 50—55 
3 (задовільно) 

FX 30—45 2 (незадовільно) з можливістю пов-
торного складання 

F 0—25 2 (незадовільно) з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 
За такого порядку система ліквідації академзаборгованос-

тей має такий зміст: 
студенти, які набрали за результатами поточного та підсумко-

вого контролю від 30 до 45 балів, після належної підготовки ма-
ють право повторно скласти іспит; 

студенти, які набрали за результатами поточного та підсумко-
вого контролю від 0 до 25 балів, тобто менше 50% кількості ба-
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лів, достатніх для отримання задовільної оцінки, зобов’язані 
пройти повторний курс вивчення  дисципліни перед повторним 
складанням іспиту. 

 
ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Спеціальність: 6101 «Економі-
чна теорія» 

Семестр: сьомий 

Форма навчання: 
 денна 

Факультет: Економіки і 
управління 

Навчальний предмет:  

«Мікроекономічна теорія виробництва та витрат» 
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №______ 
 
1. Дайте сутнісну характеристику, визначте місце та роль 

в мікроекономічному аналізі виробництва таких категорій, 
явищ, залежностей, моделей (10 балів): 

1.1. Поняття «субституційні виробничі процеси» та «ліміта-
ційні виробничі процеси». Альтернативне та периферійне замі-
щення факторів виробництва. 

1.2. Правило максимізації прибутку у разі використання у ви-
робничому процесі n видів ресурсів. 

 
2. На підставі наведеного графіка дайте відповідь на такі 

питання (10 балів): 
 



60

30

10

 152 

20

К

Q2 = 50

Q1 = 40

L0
 

2.1. Яке значення коефіцієнта еластичності випуску від масш-
табу?  

2.2. Яка величина середніх постійних витрат для обсягу випу-
ску 40 од. за умови, що PL = 10 грош. од.? 

2.3. Визначте вид віддачі від масштабу виробництва. 
 
3—5. Розв’яжіть ринково-виробничу ситуацію (30 балів): 
Фірма працює за технологією, що характеризується функцією 

випуску Q = 5 L0,5K, де L — затрати праці в годинах за період; К 
— затрати машинного часу за той самий період. 

3. Визначте функції середньої та граничної віддачі затрат пра-
ці (10 балів). 

4. Розрахуйте граничний продукт капіталу, якщо затрати праці 
дорівнюють 9 люд.-год, витрати капіталу — 7 маш.-год (10 ба-
лів). 

5. Обґрунтуйте доцільність розширення виробництва в довго-
строковому періоді (10 балів). 

 
6. Дайте відповідь на питання (10 балів): 
Ефект масштабу та ефект розмаїття: недоліки й переваги гіган-

томанії та різноманітності. 
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	— вузьке трактування — процес виготовлення матеріальних благ;

	Витрати виробництва — вартість усіх видів факторів виробництва, що витрачаються для виготовлення певної кількості товарів.
	Властивості факторів виробництва:
	— взаємодоповнюваність — спроможність задовольняти потреби лише в комплекті один з одним; 
	— взаємозамінність — спроможність задовольняти потреби за різних комбінацій:
	— мобільність — переміщення фактора виробництва у просторі, а також зміна його функції.
	Критерії формування виробництва:


	Принципи діяльності підприємства — принципи, відповідно до яких працює будь-яке підприємство:
	— принцип дохідності — принцип, згідно з яким виробництво та реалізація продукції орієнтуються на одержання максимального прибутку; 
	Віддача змінного ресурсу:
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	Виробнича функція Кобба—Дугласа: пов’язує випуск (або іншій кін-цевий результат) із витратами виробничих факторів у вигляді добутку обсягів застосування факторів із визначеними степеневими коефіцієнтами.
	Ізокліна — лінія, що на ізокостно-ізоквантній діаграмі з’єднує точки з однаковою граничною нормою заміщення між двома факторами.
	Правило найменших витрат — стан, коли підприємство має так розподілити бюджет на придбання ресурсів, щоб остання грошова одиниця, витрачена на кожний вид ресурсів, давала б однакову віддачу, тобто однаковий граничний продукт.
	Види віддачі від масштабу:

	4. Графічно ефект від зміни масштабу виробництва 
	Виробнича функція будь-якого підприємства виражає, як уже неодноразово наголошувалося, стійкі кількісні співвідношення між «входами» та «виходами» системи «витрати — випуск», тобто описує технічну сторону виробництва. За розгляду матеріалу тем 1—6 передбачалося, що виробничі процеси мають незмінну техніко-технологічну базу. Заміна ресурсів, вибір їх оптимальної комбінації, зростання обсягів випуску і таке інше були переходом від одного виробничого варіанта до іншого в межах множини виробничих можливостей («пагорб виробництва»). При цьому сама ця множина передбачалася незмінною, незмінною була й виробнича функція. Тобто у попередніх темах розглядалися статично-детерміновані виробничі моделі та функції. Їхня особливість полягає у тому, що використовувані величини витрат і випуску стосуються певного моменту часу (статичність), а виробничий процес здійснюється за стабільних очікувань згідно з чинними виробничими закономірностями (детермінізм). Динамічність і невизначеність виробництва не враховувалися. Такий спрощений підхід не повністю відбиває дійсність. Тема 7 присвячена розгляду питань динамічності та стохастичності процесів і методам їх врахування у виробничих функціях. Базовим навчальним посібником для їх самостійного опрацювання є [13, с. 47—50, 202—250]. Література, що може бути використана додатково, зазна-чається по ходу викладення методичних порад щодо самостійного вивчення окремих питань теми.
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	Заняття 4
	Ізоквантна варіація 
	факторів виробництва
	[2, гл. 7], [3, гл. 1], [5, c. 79—100], [12, с. 190—195], [13, с. 75—136], [14, с. 150—168], (15(, (42(. 

	Заняття 5
	Оптимальна комбінація факторів виробництва
	Задачі
	Задачі
	Заняття 8
	Динамічність і стохастичність процесів, 
	їх відображення у виробничих функціях
	Заняття 9
	Коллоквіум з прикладних аспектів 
	теорії виробництва та витрат
	Завдання 4. Виробнича функція має вигляд Q = 8L0,5К, де Q — обсяг випуску продукції за період; L — витрати праці за період; К — витрати капіталу за період.
	1. Визначте функції середньої та граничної віддачі праці, елас-тичність виробництва за працею.

	Завдання 6. Виробнича функція має вигляд Q = L0,7К 0,3, де Q — обсяг випуску продукції за період; L — витрати праці за період; К — витрати капіталу за період.
	Завдання 8. Троє працівників обслуговують один екскаватор і викопують дві ями за одну годину. Комбінація витрат праці та витрат капіталу (3 до 1) є оптимальною. Підраховано, що необхідний обсяг роботи буде виконаний за умови використання 17 год робочого часу та 6 год роботи екскаватора. Визначте:
	Завдання 9. Для деякого виробництва витрати дорівнюють 20 грош. од., ціна праці становить 4 грош. од., ціна капіталу — 8 грош. од.

	Завдання 10. Виробнича функція фірми задається формулою , де Q — обсяг випуску продукції за період; L — витрати праці за період; К — витрати капіталу за період. Ціна одиниці праці становить 10 грош. од., ціна капіталу — 40 грош. од. Витрати на виробництво становлять 160 грош. од. 
	Завдання 11. Виробнича функція фірми має вигляд Q = L0,8K 0,2, де Q — обсяг випуску продукції за період; L — витрати праці за період; К — витрати капіталу за період. Витрати виробництва становлять 30 грош. од., ціна праці — 4 грош. од., ціна капіталу — 5 грош. од.

	4.3. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ
	Приклад 3. Фірма купує ресурси та продає продукцію на ринку досконалої конкуренції. Виробнича функція фірми має вигляд Q = 4х0,5, де Q — обсяг випуску продукції; х — витрати змінного ресурсу. Ціна продукції становить 12 грош. од., ціна змінного фактора — 8 грош. од.
	Приклад 4. Виробнича функція фірми задається формулою  Ціна праці становить 50 грош. од., ціна капіталу — 100 грош. од. Витрати на виробництво дорівнюють 1000 грош. од./період.
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