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Анотація
Вступ. У багатьох роботах було отримано, що олігополісти Курно... Мета. Дана стаття розширює
аналіз стандартної моделі просторової дискримінації з конкуренцією Курно … Результати. Було отримано,
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Summary
Introduction. A lot of works suggests that Cournot... Purpose. This paper extend the analysis of the standard
model of spatial discrimination with Cournot... Results. It was obtained that for a high enough transport tariff the
firms have a decision... Conclusions. In this paper we show that… (не менше 1800 знаків)
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