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ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ
План лекції:
1.1. Предмет та функції мікроекономіки.
1.2.
Методологія мікроекономіки.
1.3.
Історичний розвиток мікроекономічного аналізу.
Література:
Основна:
1.
1.Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н.
Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – Четверта хвиля, 1997. – 248 с.
2.
Башнянин Г. І., Щедра О. В. та ін. Мікроекономічна теорія: Навч.
посіб. – Л.: Новий світ, 2007. – 640 с.
3.
Вініченко І. І., Дацій Н. В., Корецька С. О. Мікроекономіка: Навч.
посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 272 с.
4.
Горобчук Т. Т. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: Центр навч. лри, 2004. – 272 с.
5.
Економічна теорія: макро- і мікроекономіка : Навч. посібник :
Допущено МОН України / За ред. З.І.Ватаманюка та С.М.Панчишина.— К. :
Видав. дім "Альтернативи", 2001.— 608 с.
6.
Косік А. Ф., Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Навч. посіб. –
Рівне: УДУВТП, 2004. – 402 с.
7.
Кулішов В.В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум / Навч.
посібник. 2-ге видання, стереотипне. – Львів: Магнолія плюс, 2005. – 331 с.
8.
Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и
политика: Пер. с англ. 2-го изд.: В 2 т. – М.: Республика, 1992. – Т. 1. – 399 с.;
Т. 2. – 400 с.
9.
Мельникова В. І., Яременко В. Г. Мікроекономіка: Навч. посіб. –
К.: ВД ―Професіонал‖, 2005. – 400 с.
10. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 677 с.
11. Мікроекономіка: Навч. посіб. для студ. вузів. / Н. О. Гончарова, А.
І. Ігнатюк, Н. А. Малиш та ін. – К.: МАУП, 2005. – 304 с.
12. Нуреев Р. Курс микроэкономики: Учеб. для вузов. – М.: ИНФРАМ, 1998. – 572 с.
13. Піндайк Р. С., Рубінфельд Д. Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. А.
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Олійника та Р. Скільського. – К.: Основи, 1996. – 646 с.
14. Стеблій Г. Я. Мікроекономіка: Навч. посіб. – Л.: ЛБІ НБУ, 2004. –
222 с.
Текст лекції:
1.1. Предмет мікроекономіки
Мікроекономіка - це розділ економічної теорії. Предметом
мікроекономіки є вивчення загальних принципів діяльності окремих
господарюючих суб’єктів і особливостей їх поведінки в середовищі, яке
характеризується
обмеженістю
ресурсів
і
безмежністю
потреб.
Мікроекономіка представляє собою науку про прийняття рішень
економічними суб’єктами.
Базовими економічними суб’єктами виступають:
споживачі (домогосподарства) – індивіди або групи індивідів, що
виступають на ринку, з одного боку, як власники ресурсів, з іншого –
пред’являють попит на певні матеріальні блага та послуги. Метою діяльності
споживачів є максимальне задоволення потреб і розвиток особистості;
підприємства (фірми) – суб’єкти, що є пред’явниками попиту на
ринку ресурсів, і забезпечують пропозицію матеріальних благ та послуг
шляхом їх виробництва і доставки на ринок. Метою діяльності підприємства
(фірми) виступає максимізація прибутку.
суспільні і державні інститути – організації, які реалізують
соціальні цілі, а також здійснюють контролюючий і регулюючий вплив на
поведінку решти економічних (господарюючих) суб’єктів. Суспільні і
державні інститути переслідують мету максимізації суспільного добробуту,
забезпечення економічного зростання, стабільності, соціальної справедливості,
повної зайнятості, економічної безпеки.
Метою мікроекономіки як науки є формування знань щодо
закономірностей поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах,
озброєння їх універсальним інструментарієм для прийняття обгрунтованих
рішень щодо здійснення суто індивідуального (з погляду даного економічного
агента) вибору за обмежених засобів і наявності альтернативних можливостей.
Діяльність економічних суб’єктів включає усвідомлення і аналіз
наступних компонентів:
економічні потреби, під якими розуміють ставлення людей до умов
життєдіяльності, що характеризується відчуттям нестачі певних матеріальних
благ та послуг та бажанням володіти ними, щоб подолати це відчуття. Одне з
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фундаментальних положень мікроекономіки розкривається законом зростання
потреб, що визначає їх безмежність;
- блага – засоби задоволення потреб. Блага можна умовно поділити на
вільні (ті, які існують в необмежених масштабах – повітря) та економічні, що є
обмеженими;
- економічні ресурси – фактори, які використовуються для
виробництва і отримання економічних благ. Економічні ресурси в ринковій
економіці набувають форми капіталу, праці, землі та підприємницької
здібності;
- проблема економічного вибору, тобто вибору найкращого з
альтернативних варіантів використання ресурсів. Зазначена проблема виникає
в умовах обмеженості ресурсів і безмежності потреб.
Найкраще уявлення проблеми вибору в умовах обмеженості ресурсів дає
крива виробничих можливостей (Рис.1.1). Виробничі можливості – можливості
суспільства (або окремого підприємства) щодо виробництва економічних благ
при повному та раціональному використанні всіх наявних ресурсів за певного
технологічного рівня виробництва.
Припустимо, що розмаїття продуктів виробництва зводиться до двох
видів товарів: товар А і товар В. Якщо у суспільстві хочуть збільшити
виробництво товару А з 4 одиниць до 8, тоді треба зменшувати випуск товару
В з 4 до 2 одиниць, бо немає вільних економічних ресурсів.
Товар А

4

2

0

2

8

4

Товар В

Рис. 1.1. Крива виробничих можливостей
Крива виробничих можливостей
положення:
1)
обмеженість ресурсів;

ілюструє

три

фундаментальних
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2)
необхідність вибору;
3)
існування альтернативних варіантів використання ресурсів.
Роль мікроекономіки в практиці господарювання розкривається через ії
функції, серед яких основними є:
розкриття суттєвих умов максимізуючої поведінки базових
економічних (господарюючих) суб’єктів, знаходження конкретних шляхів
оптимального розподілу обмежених ресурсів для найкращого досягнення цілей
індивідів, фірм та держави взагалі.
теоретична інтерпретація феномена обмеженості ресурсів та
безмежності потреб і на цієї основі вивчення закономірностей і форм
конкурентної поведінки у процесі розподілу та оптимального використання
економічних ресурсів. Вивчення конфліктів будь-якого рівня, від суспільства в
цілому до фірмі або її підрозділу, повинно базуватися на урахуванні рішучої
ролі конкуренції за обмежені ресурси. В той же час мікроекономіка здатна
вказати на деякі шляхи пошуку компромісів, коли максимізуюча поведінка
може бути досягнута завдяки консолідації конкурентних інтересів у середині
системи.
- обґрунтування шляхів вирішення проблем. Проблема ефективності
виробництва та розподілу благ у будь-якому суспільстві не може бути
вирішена без урахування мікроекономічних обмежень та принципів
- методологічна. Мікроекономіка є основою для розвитку таких
конкретних економічних дисциплін як «Економічна статистика»,
«Маркетинг»,
«Інвестиційна
діяльність»,
«Фінанси
підприємства»,
«Оподаткування», які розглядають проблему максимізуючої поведінки з точки
зору особливої сфери діяльності, особливого виду ресурсів та особливих цілей
суб’єктів. Вивчення економічних мотивів поведінки дає можливість іншим
соціальнім наукам знаходити власні, тільки їм притаманні, тенденції та
закономірності функціонування та розвитку різноманітних соціальних груп та
прошарків;
- виховна. Мікроекономіка формує ринкову психологію учасників
суспільного виробництва.
Таким чином, підвищення ефективності використання ресурсів,
раціональне управління підприємствами, побудування дійсно науково
обгрунтованій економічної політики держави неможливі без оволодіння
основами мікроекономічної теорії.
1.2. Методологія мікроекономіки
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Методологія науки представляє собою систему наукових знань про
шляхи, засоби та інструменти пізнання. Методи мікроекономічного аналізу це сукупність засобів та конкретних прийомів дослідження, за допомогою
котрих пізнається суть економічних процесів, що відбуваються на рівні
окремих економічних суб’єктів (див. Додаток 1.1).
Мікроекономіка досить широко використовує такі загальнонаукові
методи як:
метод наукової абстракції, що представляє собою мислену
операцію по виділенню найбільш суттєвого в об’єкті, який вивчається, і
відволіканню від несуттєвого (другорядного). Мікроекономіка широко
використовує таке припущення як «за інших рівних умов», яке передбачає, що
всі змінні розглядаються як постійні, за винятком тих, які розглядаються як
чинники господарчої поведінки;
сходження від абстрактного до конкретного, тобто переходу від
неповного, фрагментарного до повного, всебічного.
аналіз – розчленування досліджуваного явища на складові частини;
синтез – об’єднання проаналізованих частин в єдине ціле;
індукція – рух пізнання від конкретного до загального;
дедукція – рух пізнання від загального до конкретного.
Оскільки мікроекономіка спрямована на дослідження кількісних
характеристик господарчої поведінки, вона активно вживає математичний
інструментарій для отримання адекватної картини економічної системі. При
цьому широко розгалуженим є граничний аналіз, в рамках якого досліджується
не тільки загальний рівень вигод і витрат, а й їх додаткові значення. Граничні
величини дозволяють використовувати в економічних дослідженнях
диференціальні і інтегральні розрахунки.
Важливе місце в методах мікроекономіки займає метод моделювання
економічних процесів та явищ. В процесі моделювання господарчих процесів
дослідник формує гіпотезу щодо взаємодії ключових змінних та
прогнозування реальних економічних подій. Ця гіпотеза допомагає у відборі
фактів та емпіричних даних і є критерієм їх попередньої систематизації. За
допомогою реальних даних також здійснюється перевірка гіпотези шляхом
зіставлення передбачення та подій, що відбулися. Економічна модель, з одного
боку, представляє собою спрощене уявлення про економічну дійсність, з
іншого – слугує перетворенню економічної дійсності. Структура моделі
визначається об’єктивними властивостями явища або процесу, що вивчається,
та суб’єктивним (цільовим) характером дослідження. Економічні моделі
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можуть приймати форму графіків, таблиць, рівнянь, словесних формулювань
тощо.
Мікроекономіка виходить з припущення про раціональну поведінку
економічних суб’єктів, тобто намагання досягти максимальних результатів за
наявних обмежень. При цьому дуже важливій спеціальній метод
мікроекономіки - інтроспекція, тобто самоспостереження. Завдяки цьому
підходу дослідник має можливість перевірити адекватність своїх теоретичних
уявлень на реальному мікроекономічному об’єкті, що оптимізує свою
економічну поведінку - на самому собі.
1.3. Історичний розвиток мікроекономічного аналізу
Перші кроки у вивченні головних чинників попиту, пропозиції та
ціноутворення в умовах ринку зробили ще класики англійської політичної
економії В.Петі, А.Сміт, Д.Рікардо у XVII - XIX сторіччях. Вони показали, що
економічні стимули та вільна взаємодія попиту та пропозиції спрямовують
діяльність економічних агентів таким чином, що досягається найкращій за
існуючих умов розподіл ресурсів. Але системна характеристика так званої
максимізуючої поведінки була зроблена вперше австрійською школою
економічної думки (друга половина ХІХ сторіччя), найбільш яскравими
представниками якої були К.Менгер, Е.Бем-Баверк, Ф.Візер та англійський
економіст У.Джевонс. На відміну англійських класиків, які вважали, що основа
ринкових цін міститься у витратах виробництва, австрійські економісти
запропонували суб’єктивну теорію цінності, у відповідності до якої
індивідуальна цінність блага визначається суб’єктивним відношенням
споживача до його здатності задовольняти певну потребу, тобто корисністю.
Ринкові ціни формуються відповідно до граничної корисності споживчих благ.
Як показав німецький економіст Г.Госсен (1810-1858), відповідно до
зростання кількості блага, що вживається, його ринкова цінність знижується.
Положення про спадну граничну корисність відомо у економічної науці як
перший закон Госсена. Другий закон Госсена встановлює зв’язок між
граничними корисностями різних благ, які купує споживач на ринку.
Відповідно до цього закону, граничні корисності різних благ повинні бути
рівними одна одній.
Американський вчений Дж.Кларк (1847-1939) розповсюдив принцип
граничних оцінок на виробництво завдяки розробленій ним концепції
граничної продуктивності. Відповідно до останньої, кожен чинник
виробництва - капітал, земля та праця - одержує ту суму доходу, яку він сам
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виробляє.
А. Маршал (1842-1924) здійснив спробу знайти компроміс між
класичним та маржинальним підходами до формування ринкових цін. На його
думку, ринкова ціна є результатом взаємодії ціни покупця, в основі якої
гранична корисність, та ціни продавця, що визначається витратами
виробництва.
Проблеми загальної рівноваги з точки зору концепції раціонального
вибору та максимізуючої поведінки були розглянуті у працях Л.Вальраса
(1834-1910) та В.Парето (1848-1923). Л. Вальрас розробив мікроекономічну
модель загальної економічної рівноваги. В. Паретто обгрунтував поняття
―економічний добробут‖, приділивши значну увагу найважливіших його
факторів, а також на цьому грунті було розроблено концепцію так званих
«зовнішніх ефектів» ринку, які потребують державного втручання в економіку.
Подальший розвиток мікроекономіки в ХХ сторіччі пов’язаний з
аналізом структури ринку, на якому взаємодіють продавці та покупці. Це
проблема так званої недосконалої конкуренції. Ії було вирішено у працях
Дж.Робінсон (1903-1983) та Е.Чемберліна (1899-1967). Вони показали, що
реальні ринкові процеси відбуваються між двома полюсами - монополією та
конкуренцією. Тому формування ринкових цін треба аналізувати з
урахуванням тієї конкретної ринкової структури, де взаємодіють продавці та
покупці.

