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Текст лекції:
3.1. Споживацькі переваги та криві байдужості
Мікроекономічний аналіз поведінки індивіда-споживача будується на
мотиваційній концепції Його прагнення задовольнити свої потреби. Споживач
здійснює свій вибір благ, керуючись власними потребами та наявними
коштами. Загальною основою для зіставлення різноманітних варіантів заведено
вважати корисність (U) благ – їх здатність задовольняти потреби.
Вирізняють два основних підходи до формалізації вибору споживачів, з
яких випливають різні рівні кількісної порівнянності корисності благ. Це
виражається кількісною (кардиналістською) та порядковою (ординалістською)
функціями корисності
В кінці XIX ст. У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас створили
кардиналістську теорію корисності. За кількісною теорією поведінка споживача
базується на таких положеннях, як: аксіома не насиченості; аксіома збільшення
сукупної корисності; аксіома спадання граничної корисності; обмеженість
доходу споживача; можливість кількісної оцінки корисності одиниці блага.
За кількісною функцією U = f(Q) простежується залежність між зміною
кількості одиниць одного споживаного блага Q за незмінної кількості інших
благ і відповідною зміною рівня корисності, що також має кількісний вимір (в
умовних одиницях - ютилях).
Порядкова теорія є альтернативною до кількісної теорії корисності. Вона
була розроблена Ф. Еджуортом, В. Парето та І. Фішером. У 30-ті роки XX ст.
завдяки працям Р. Аллена та Дж. Хікса вона стає більш завершеною та
найбільш розповсюдженою теорією корисності сучасності.
Згідно з порядковою (ординалістською) теорією споживач завжди може
визначити, якому набору благ він віддає переваги, але не може визначити, на
скільки цей набір кращий за інший.
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Споживач,

вибираючи

блага,

керується

певними

послідовними

індивідуальними вподобаннями. Вони формують систему споживацьких переваг,
яка базується на кількох аксіомах:
Гіпотеза ненасичення. При інших рівних умовах споживач надає
перевагу більшій кількості даного блага в порівнянні з меншою його кількістю.
Гіпотеза повної впорядкованості. При наявності двох різних наборів
благ споживач завжди надає перевагу одному із них, або визнає їх
рівноцінними.
Гіпотеза транзитивності. Якщо споживач надає перевагу набору А в
порівнянні з набором В, а набору В в порівнянні з набором С, то він надає
перевагу набору А в порівнянні з набором С.
Субституціональність: товари можуть заміщувати один одного у
наборах;
Раціональність вибору. Система переваг дає змогу моделювати
оптимальний вибір споживача за порядковою функцією корисності.
Графічно система переваг споживача досліджується за допомогою кривих
байдужості. Дня їх побудови введемо припущення, що споживач формує свій
набір лише за рахунок двох товарів (X і Y). Тоді функцію корисності можна
подати у спрощеному вигляді: U = f (Qx, Qy).
Крива байдужості для певного споживача - лінія з'єднання точок на
площині, що означають однакові за своєю корисністю альтернативні набори
благ (рис. 3.1).
Залежність сукупної корисності від кількості двох товарів:
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(3.1)

Рис. 3.1. Крива байдужості
TU – крива споживчої байдужості (однакової сукупної корисності). Нахил
кривої байдужості показує граничну норму заміщення (MRS) – товару В на товар
А так, щоб отримати теж саме задоволення (TU)

MRS

yx

Q
Q

y

(3.2)

x

Набір кривих байдужості для певного споживача і певної пари благ, що
відображають різні рівні сукупної корисності, утворюють карту кривих
байдужості (рис. 3.2).
Карта кривих байдужості має певні властивості:
1. Набори товарів на кривих, більш віддалених від початку координат,
відповідають вищому ступеню споживацького задоволення ніж ті, що лежать
на менш віддалених кривих (U3 > U2> U1).
2. Криві байдужості ніколи не перетинаються згідно за принципом
транзитивності.
3.

Звичайно криві байдужості мають спадний характер.
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Рис. 3.2. Карта кривих байдужості

3.2.

Бюджетні обмеження та рівновага споживача

Вибір споживача залежить не тільки від його уподобань і переваг, а й від
бюджету, тобто кількості грошей, яка доступна споживачеві для витрат у
певний період часу. Дохід споживача та ціни товарів визначають бюджетні
обмеження споживача.
Якщо весь дохід споживач витрачає на придбання товарів X та Y, не
робить заощаджень і не залучає попередні збереження, не дає та не бере кредит,
то увесь його дохід дорівнюватиме всім його витратам:
I = PxQx+PyQy

(3.3)

де Рx, Рy – відповідні ціни товарів X, Y.
За цим рівнянням можна визначити альтернативні набори певних товарів,
для придбання яких споживач витратить однакові кошти. Бюджетна лінія (лінія
бюджетних обмежень) – це геометричне місце точок, що показують набори
благ, покупка яких потребує однакових витрат за незмінних цін на блага.
Лінія бюджетних обмежень – це всі ті набори товарів X та Y, які бюджет
споживача дає змогу йому придбати. Якщо споживач захоче придбати набір, що
відповідає координатам точки N7, то бюджет не дозволить йому цього зробити;
якщо він зупиниться на наборі N8, то не витратить усі кошти, що у нього є (рис.
3.3).
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Рис. 3.3. Лінія бюджетних обмежень
Чим крутіша лінія бюджетного обмеження, тим більшою кількістю товару У
треба пожертвувати для отримання додаткової одиниці товару X.
Зміна доходу та цін на товари змінює положення лінії бюджетного
обмеження. Якщо збільшується дохід, то крива пересувається вправо, а якщо
дохід зменшується – то вліво. При цьому кут нахилу лінії залишається
незмінним. Навпаки, якщо змінюється ціна на продукт, то це призводить до зміни
кута нахилу лінії: він збільшується при зростанні цін на товар X та зниженні цін
на товар У і зменшується, якщо на ринку складається протилежна ситуація.
Рівновага споживача (оптимум споживача) відповідає такій комбінації
придбаних товарів, яка максимізує корисність при заданому бюджетному
обмеженні. Як тільки споживач отримує такий набір, у нього зникають стимули
замінювати його на інший (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Рівновага споживача
Рівновазі споживача можна дати геометричне тлумачення. Якщо
рівновага досягається у точці дотику лінії бюджетних обмежень І, до кривої
байдужості U2, то це означає, що у точці Е нахил цих двох ліній збігається
(довідково: нахил кривої у будь-якій точці відповідає нахилу дотичної,
проведеної до неї у цій точці). Тоді:
МUx / MUy = Рх / Ру

(3.4)

або MUx / Рx = MUy / Py

(3.5)

Теорія споживацького вибору має широке практичне застосування.
Найпоширенішою сферою її використання є маркетингові дослідження.
Прогнозування поведінки споживача, розуміння механізму прийняття ним
рішення про вибір того чи іншого набору товарів дають змогу опрацьовувати
ефективнішу стратегію фірми та приймати обґрунтовані економічні рішення.

